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لي�ست الرمزية وح�سب
إ ّن التكامــل المعرفــي لألفــكار
واالطروحــات مرهــون بع ـدّة عوامــل وأســس
ينبغي لحاظهــا عندما يرادُ اإلصعاد بالفكرة
علــى س ـلّم التكامــل ،وجنــوح بعــض األفكار
عــن هذا الس ـلّم يضعف وجودهــا الفكري إذا
لم يــزل وجودها بالمرّةِ مــن حريمه ،وتتأثر
األفــكار بعناصر تكاد تكون بعيدة عن الفكرة
وجذورهــا ومــا أُريد لهــا من تأثير ،كنفســية
القــارئ ومزاجــه والتعبئــات الفكريــة التــي
حصل عليها اثناء مسيره في حياض األفكار.
والفكــر المهــدوي الــذي هــو أحــد أبعــاد
العقيدة المهدوية ،إذ العقيدة المهدوية فيها
فكر متح ـرّك متطّور ينضج بتراكم القراءات
والعمــل البشــري الذهنــي إبداعي ـاً كان أو
تطويري ـاً ،وفيها البعــد العقدي الثابت ،كما
فيهــا البعــد العملــي اإليمانــي المترتّــب علــى
االعتقــاد بهــا ،فيما تكــون جاذبيتهــا لمن ال
يعتقــد بهــا أو لمن يعتقــد بها متأثّــرة بأثواب
األفــكار وما تلبســه من أطروحــات ونظريات
تمثــل فــي بعــض جوانبهــا البعــد التصديــري
لهذه العقيدة.
فالفكر المهدوي هو فكر بشري ناتج عن
تراكــم الجهــود الجبــارة التــي بذلهــا العلماء
من أجل كشــف المكامن الخفيــة في العقيدة
المهدويــة ،أو إيجــاد أفــكار ذات ربط وصلة
بهذه العقيدة ألجل تقويتها معتقداً في نفوس
المؤمنيــن بهــا ،أو ألجــل دفــع الشــبهة التــي
طرحت عليها ،فليســت الفكرة المهدوية هي
العقيــدة وإ ْن كانــت تمثّــل فــي جوهرها بعض
جوانــب العقيــدة ،أو أ ْن تتكــئ علــى مفاصل
العقيــدة المهدويــة كثيــر مــن األفــكار التــي
تطرح باسم المهدوية.
فالب ـدّ من التمييز بين الفكر المهدوي،
هــذا المنتــج البشــري الــذي نكنّ لــه التقدير
واالحترام ،والذي يســهم في تطــور العقيدة
وجاذبيتها وقوة رســوخها فيمــا إذا كان فكراً
إيجابي ـاً ،أو انّه يضعف اإليمــان بها ويزلزله
فيما إذا كان فكراً سلبياً.
فالب ـدّ مــن التمييز بين هــذا الفكر وبين
تلــك العقيــدة التــي صاغهــا الوحــي والــزم
المؤمنيــن بااليمــان بهــا واتّباعهــا ،فهــي
عقيــدة واحــدة ثابتة منــذ األزل ،ال تتغير وال
تخضــع لقانون التغير ،متأصّلــة متج ّذرة في
نفوس المؤمنين ،ونابعة من اإليمان اليقيني
بح ّقانية معتقدهم.
فمــا يطرح اليــوم في الســاحات الفكرية
مــن ا ّن العقيــدة المهدويــة أو بعــض جوانبها
هــي رمزيــة ،فهــذا الطــرح فــي الحقيقة هو
طــرح لفكــر مهــدوي وليس لعقيــدة مهدوية،
فالرمزيــة ،ســواء أُريــد الحديــث عنهــا فــي
أصــل العقيــدة أو فــي حيثياتهــا ،ال تمثــل
العقيــدة ،إذ انّهــا واضحــة ثابتــة مش ـخّصة
ال رمزيــة فيهــا ،نعــم مــا يطرحــه المفكرون
واألدبــاء والشــعراء وذوو األقــام النيّرة من
أفــكار يفهــم منهــا أو يــراد لهــا أ ْن تعبّــر عن
رمزيــة هــذا المعتقــد ،إنّما هو فــي الحقيقة
حديــث عــن رمزيــة أفكارهــم واطروحاتهــم
ومتبنّياتهــم ،فالرمزيــة هنــا ،وليســت فــي
المعتقد.
رئي�س التحرير

اقرأ في هذا العدد:

تمهيــــــــدنا
.....

والدة اإلمام المهدي Qفوق الشبهات (الظروف القاهرة التي عاشتها العترة الطاهرة)
ص4
اساليب اتصال اإلمام Qباألمّة
ص5
شيعة تشاد أرض بكر لقبول الفكر النيّر
ص3

انجازات اإلمام املهدي Qيف الكوفة
.....

يقوم اإلمــام المهدي Qبالعديد
مــن المهــام فــي مدينة الكوفــة وذلك
بعــد أ ْن يدخلهــا ويســتتب لــه األمــر
فيها ،ومن ذلك:
أوالً :يبنــي مســجدا لــه ألف باب
في ظهر الكوفة:
فعــن مفضــل بــن عمــر ,قــال:
ســمعت أبــا عبــد اهلل Qيقــول( :إ ّن
قائمنــا إذا قــام أشــرقت األرض بنور
ربهــا ،وربمــا اســتغنى النــاس (مــن
ضــوء الشــمس) ,ويعمــر الرجــل فــي
ملكــه حتــى يولد لــه الف ذكــر ال يولد
فيهــم انثــى ,ويبنــي في ظهــر الكوفة
مســجدا له الــف باب ,وتتصــل بيوت
الكوفة بنهر كربــاء وبالحيرة ,حتى
يخــرج الرجــل يــوم الجمعة علــى بغلة
سفواء يريد الجمعة فال يدركها).
ثانياً :يعلم الناس تأويل القرآن:
فعــن جابــر .عــن أبــي جعفــرQ
انّــه قــال( :إذا قــام قائــم آل محمــد
 Qضرب فســاطيط لمن يعلّم الناس
القــرآن علــى مــا انــزل اهلل ســبحانه
وتعالــى ,فأصعــب مــا يكــون علــى
مــن حفظــه اليــوم ,ألنه يخالــف فيه

التأليــف) ,فمــا هــو موجــود عندنا
اليوم من تفســير للقرآن الكريم هو
عبارة عن كشف ظاهري لمعاني
القــرآن ,ولكن اإلمام Qيعلّم
النــاس التفســير الواقعــي و
يزيد في تعميق المعرفة.
ثالث ـاً :يحكــم بحكــم اهلل
الغيبــي ال يطلــب مــن احــد
شهوداً:
فعــن ســعدان بــن مســلم ,عن
بعــض رجالــه ,عــن أبــي عبــد اهلل
 Qانّــه قــال( :بينــا رجــل علــى
رأس القائــم يأمــره و ينهــاه إذا قــال
 Qأديــروه ,فيديرونــه إلــى قدامه,
فيأمــر بضــرب عنقــه ,فــا يبقى في
الخافقيــن شــيء إالّ خافــه) ,النّــه
بحســب معايير النــاس الظاهرية فا ّن
هذا الشخص يصلي ويصوم ،وشاهر
ســيفه لخدمــة اإلمام Qفكيــف يأمر
بقتله!؟.
 وعــن أبــي عبــد اهلل الصــادق Qانّــه قال( :إذا قام قائم آل محمد
 Qحكــم بيــن الناس بحكــم داود وال
يحتــاج إلــى بيّنــة ,يلهمــه اهلل تعالــى

الشيخ علي الدهنين

فيحكــم بعلمــه ,ويخبــر كل قــوم بمــا
اســتبطنوه ,ويعــرف وليــه مــن عــدوه
بالتوسّــم ,ولذلك قال اإلمــام الباقر
( :Qإنمــا ســمي المهــدي مهديا ألنه
يهدي إلى أمر خفي) ومن أمثلة األمر
الخفــي انّــه يقتــل حســب الموازيــن
الموجــودة عنــده ,Qوليــس بحســب
الموازيــن التي يفهمها الناس ,بدليل
مــا جــاء في ذيــل رواية اإلمــام الباقر
( Qيهــدي لمــا فــي صــدور الناس,
يبعــث إلــى الرجل فيقتلــه ال يدري في
إي شيء قتله).
�ص

اإلمام Qكاشف العلوم

.....

ســيكون فــي زمــان اإلمــام المهــديQ
كشــف العلــوم للمؤمنيــن بنحــو لــم يتح ّقــق
قبل ظهوره Qألحد مــن النبيين والوصيين
 Kففــي البصائــر بإســناده عــن ســعد بن
طريــف ،عن األصبغ بــن نباتة ،قال( :كان
أميــر المؤمنيــن Qإذا وقــف الرجــل بيــن
يديه قال :يا فالن اســتعد وأعد لنفســك ما
تريــد فإنّك تمــرض في يوم كــذا وكذا ،في
ســاعة كذا وكذا وســبب مرضك كذا وكذا،
وتموت في شــهر كــذا وكذا في يوم كذا وكذا
في ســاعة كذا وكــذا ،قال ســعد فقلت هذا
الــكالم ألبــي جعفــر Qفقــال :كان ذاك،
فقلــت :جعلت فداك فكيــف ال تقول أنت فال
تخبرنــا فنســتعد له قــال Qهذا بــاب أغلق
الجواب فيه علي بن الحسين Lحتى يقوم
قائمنا.)Q
وفــي البحــار( :عــن أبــي عبــد اهللQ
قال :العلم ســبعة وعشــرون حرفا فجميع ما
جاءت به الرســل حرفان فلــم يعرف الناس
حتــى اليوم غيــر حرفين ،فإذا قــام قائمنا
أخــرج الخمســة والعشــرين حرفــا فبثّها في
النــاس وض ـمّ إليهــا الحرفيــن حتــى يبثهــا
سبعة وعشرين حرفاً).
وفيــه عــن أبــي جعفــر Qفــي وصــف

آداب القائــم Qفي زمان ظهــوره ،أنه قال
فــي حديــث طويل( :ثــم يرجع إلــى الكوفة،
فيبعــث الثالثمائــة والبضعــة عشــر رجــا
إلــى اآلفاق كلها ،فيمســح بين أكتافهم،
وعلــى صدورهــم ،فــا يتعايــون فــي
قضــاء ،وال تبقــى أرض إالّ نــودي فيها
شــهادة أن ال إلــه إال اهلل وأ ّن محمــداً
رســول اهلل Nوهو قوله( :وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ
َالر ِْض َطوْع ـاً وَ َكرْه ـاً
فِــي السَّــماواتِ و َْ
وَإِلَيْ ـهِ يُرْجَعُــو َن) ،وال يقبــل صاحب هذا
األمــر الجزيــة ،كمــا قبلهــا رســول اهللN
وهو قــول اهلل( :وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى ال تَكُو َن فِتْنَ ٌة
وَيَكُو َن الدِّينُ ُكلُّهُ َِّلِ)) الخ.
وفــي حديث آخر عنــه Qقال( :وتؤتون
الحكمــة فــي زمانه حتــى ا ّن المــرأة لتقضي
في بيتها بكتاب اهلل وسنّة رسول اهلل.)N
وفــي حديــث آخــر عنــه( :Qإذا قــام
القائــم أقام في أقاليم األرض في كل إقليم
رجال يقول عهدك كفك ،فإذا ورد عليك ما
ال تفهمه وال تعرف القضاء فيه ،فانظر إلى
ك ّفك ،واعمل بما فيها ،الخبر).
وفــي كتــاب الخرائــج عنــه عــن ســيد
الشــهداء( :Qثــم إ ّن اهلل ليهــب لشــيعتنا
كرامــة ال يخفــى عليهم شــيء فــي األرض،

شرح زيـــــارة آل ياسني
مــا زال الحديــث متواص ـاً وشــرح فقــرات
الزيارة المهدوية المباركة ،زيارة آل ياسين ،وقد
وصل بنا الحديث إلى شــرح فقرة( :السَّ ـاَمُ عَلَيْكَ
أَيُّهَــا الْعَلَ ـمُ الْمَنْصُــوبُ وَالْعِلْ ـمُ الْمَصْبُــوبُ وَالْغَ ـو ُْث
وب).
وَالرَّحْمَةُ الْوَاسِعَةُ ،وَعْداً َغيْرَ مَ ْك ُذ ٍ
والحديــث فيها عن تلك األبعاد التي تجسّــدها
ســيرة األئمــة Kفــي إمامتهــم للمذهــب الح ـقّ،
وأنهم إنما كانوا قادة ألتباع الحقّ بما تمتعوا به من
خصائــص ومميــزات أهلّتهم لهــذه الوظيفة اإللهية
الســماوية والملوكتية في سياســة الناس وهدايتهم
وقيادتهم نحو الفضل والفضيلة والرفعة والكمال،
وانتشــال العالــم مــن حضيــض مــا اســقطهم فيــه
الشيطان واتباع الباطل واالنحراف.
فالتســليم على اإلمــام بانّه العَلــم المنصوب،

أبعاد األمل يف انتظار اإلمام املهديQ
.....

_الحلقة الحادية عشرة_

والــذي يفيــد بــأ ّن الوظيفة لإلمام Qمــن قبل اهلل
ســبحانه وتعالى هي الهداية لمــن ضل ،واحتضان
مــن اهتــدى ،واألخــذ بالجميــع فــي الصحــارى
والفلــوات المعرفيــة والســلوكية والعباديــة إلــى بــر
األمــان وجــادّة اليقيــن ،فاإلمــام الــذي نصبه اهلل
ســبحانه وتعالــى ورفعــه بمقــام اإلمامــة ،وأقامــه
علم ـاً لهدايــة النــاس جميع ـاً هو من يحمــل صفات
اهّلته لمهنته وعلى رأســها البعــد المعرفي المتمثل
بالعِلــم المصبوب ،والبعد العملــي المتثمل بالغوث
والرحمــة الواســعة ،والبعــد التطمينــي الوجدانــي
المتمثّــل بــأ ّن هــذا الحديــث عــن اإلمــام Qبهــذه
الكيفيــة وهــذه الصفــات أمــر جزمي قطعــي يقيني
بديهي فطري.
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_الحلقة الثانية_

6

نالحــظ فــي قضيــة (انتظــار الفــرج
اكبــر الفــرج) ا ّن أيــة امّة يصيبهــا احباط
بســبب شــدة المحنــة التــي تعيشــها إالّ أ ّن
هنــاك قــدرة للمقاومة والصبــر من خالل
مشروع األمل باإلمام المهدي ،Qفاكبر
فــرج يزيــح عــن االمّــة اإليمانيــة ويبعــد
المعوقــات عنهــا هــو انتظار الفــرج ،النه
تطلّع عميق لمســتقبل مشرق يضخ في روح
المؤمنيــن طاقــة جبارة من النشــاط ومن
الصبر واالخالص ،وغيرها من الفضائل
والكمــاالت التــي تنبــع من هــذا المعتقد،
كمــا ا ّن هنــاك الــورع وهــو اكبــر الفضائل
لدى اإلنسان ،فال تغريه أية مغريات حتى
لــو كانت في طريق االســتقامة ،اذن ليس
عبطاً قول اعظم البشر Nالمتقدم ،أل ّن
انتظــار الفــرج رؤيــة عقائدية وينبــوع لكل
الكماالت للفرد والمجتمع.
واحــد ابعــاده ان كل مــا يطــرح مــن
طــرح فــإن الفــرج يعنــي أ ّن ما ســيأتينا به
المســتقبل أكبــر وآصــل ،وهــذا يجــذب
العلمــاء للتعلّم اكثــر واكثر ،كذلك يجذب
الحــوزات في الدين اكثــر واكثر ،وهذا ال
يعني أ ّن هذا تشــكيكاً فــي الثوابت ،وانّما
الدين متين فاغلــوا فيه برفق ،فال باطن

الميرزا محمد تقي االصفهاني
صاحب كتاب مكيال المكارم

ومــا كان فيهــا ،حتى إ ّن الرجــل منهم يريد
أ ْن يعلــم علــم أهــل بيتــه فيخبرهــم بعلم ما
يعلمون).
وفــي البحــار عــن أميــر المؤمنيــنQ
فــي حديث طويــل قــال( :ويقذف فــي قلوب
المؤمنيــن العلــم ،فــا يحتــاج مؤمــن إلــى
مــا عند أخيه مــن علم ،فيومئــذ تأويل هذه
اآليــة( :يُغْـ ِـن َُّ
الل ُكالًّ مِ ـنْ سَ ـعَتِهِ) وتخــرج
لهــم األرض كنوزهــا ،ويقول القائــمُ ( :كلُوا
ً َ
ـام
وَاشْ ـرَبُوا هَنيئ ـا بِمــا أسْ ـلَ ْفتُمْ فِــي ا َأليَّـ ِ
الْخالِيَةِ) الخبر.

.....

من دون ظاهر وال ظاهر من دون باطن...
وهي رأس الخيط للوصول.
أيهــا الباحــث أيهــا المفكــر
اســتيقظ ،فهناك افــق للدين اكبر
واكبر ،وواصل المســيرة العلمية،
فعندمــا نقــول التوســع فــي علــوم
الرياضيــات متناغــم مع االوليات
الرياضيــة بــل مبنــي عليهــا .وفــي
هــذا ردّ على شــبهة انــه _أي اإلمام
المهــدي _Qيأتــي بديــن جديد أي ال
صلــة لــه بديــن جــده ،وكثير من الســذج
ينطــوي عليــه هــذا المعنــى وتفســيراتهم
الخاطئة له.
إ ّن الفيزيــاء لــو تعرضهــا علــى علماء
الفيزيــاء قبــل  50ســنة فإنّهــم يصابــون
بالجنــون بســبب انذهالهــم لهــول وعظمة
مــا اكتشــفوه في الفيزيــاء ،ولكن هل هذا
يناقض مــا كانت عليه الفيزياء القديمة،
ال ،بــل بالعكــس إنّــه مترابــط ،بــل هــي
مبتنية عليها أي على ما أكتشــف ســابقاً،
فالتوســع ال يعني نقض الســابق بل ابتناءه
عليه ،وهذا حاصل في جميع المجاالت،
فتوســع العلــوم ال يعنــي تناقض مســائلها.
انّــه ولحــد اآلن لــم يكشــف مــن العلــم االّ

الشيخ محمد السند

حرفيــن ،وسيكشــف االمــام  25حرف ـاً
منه ،فهذان الحرفان ال تتناقض مع بقية
الحروف المســتقبلية بل تتالءم وتنســجم
معها.
المهــم ا ّن انتظار الفرج اكبر الفرج،
وهذا بنفسه باعث حثيث لمزيد من السعي
فــي الوســط العلمي لــدى العلمــاء ،ال انّه
باعث لنســف الوســط العلمي واســتهداف
وتدميــر الحــوزات وقتــل العلمــاء ،بــل هو
باعث لمزيد من التمســك بالعلم والعلماء
كي يكون طريق الفرج.
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تكليفنا نحو اإلمامQ
.....
تقــو ل الروايــة إ ّن اإلمام المهدي
 Qعندما يظهر يضع يده على رؤوس
العبــاد فتكتمــل عقولهــم ،ولكن كيف
يضــع يــده وكيف تكتمــل العقــول ،إنّه
موضــوع آخر ،ولكــن الرواية موجودة
وثابتــة ،ونقول هنا إذا تــم هذا األمر
فهــل يرفــع التكليــف عــن األمّــة فــي
هــذه الحالة أي عند وصــول األمّة إلى
مرحلة من مراحل الرشد العقلي.
إ ّن التكامــل العقلــي الموجــود
شــيء والتكاليــف اإللهية شــيء آخر،
نحــن نؤمــن إيمان ـاً واضح ـاً جــداً أ ّن
الرســالة التي جاء بهــا النبي Nوهي
رسالة إنســانية بتكاليفها ،وا ّن حالل
محمــد حالل إلى يــوم القيــام وحرام
محمــد حرام إلى يوم القيامة ال تبديل
لذلــك ،وهــذه مســألة تكليــف مهمــا
نضجت العقــول ومهمــا اكتملت ،فا ّن
اإلنســان حينمــا يكــون عقلــه قاصــراً
يكــون مكلف ـاً ،ولــو اكتمــل عقلــه هــل
يســقط عنه هذا التكليــف ،ونقول إنّه
ال عالقــة بيــن هــذا وذاك ،فالعكــس

صحيــح تمام ـاً ،فلــو اكتملــت
العقــول لعبــدت اهلل ولقامــت
بالتكاليــف بأفضــل مــا يمكــن
أ ْن تؤديهــا ،أل ّن طاعــة اهلل
وعبــادة اهلل (ســبحانه
وتعالــى) ربما ال يســتطيع
أيّ إنسان أ ْن يصل إليها.
فعندما تكتمــل العقول
تكتمــل المشــاعر وهنــا
تتضح حــاوة العبادة .ويفهم
اإلنســان قيمــة العبــادة ويفهــم
لمــاذا نعبــد ،ولمــاذا نصــل إلــى
اهلل ،ولمــاذا نصلــي هلل ،لمــاذا
نصــوم هلل ،فالتكليــف ربمــا يتنجــز
علينــا أكثــر حينما تكتمل هــذه العقول
إ ْن شاء اهلل.
إ ّن الرســول Nفــي جلســاته،
وعندمــا يحصل نوع من االضطراب أو
عــدم الراحة بين الجالســين معه كان
يقــول وينادي بــال :ارحنــا يا بالل،
فكان Nيعتبر العبادة والصالة راحة
من هموم الدنيا.

السيد نوري البطاط
برنامج شمس خلف السحاب

وال شــك بــأ ّن الرســول Nكان
عقلــه قمّــة بــل كان واص ـاً إلــى قمــة
النضــج العقلــي الموجــود وذلــك حال
كل أهــل البيــت Kومــع ذلــك كان ال
ينــأى بنفســه إالّ أ ْن يأتــي بالعبــادات
بــأوج صورهــا ،وبأفضــل صورهــا،
لذلــك فإن هــذا _أي اكتمال العقول_
ال يتنافى مع العبادة أبداً.

وجوب وجود ّ
الحجة الالزمة يف األرض
.....

هيئة التحرير

جــاء فــي الحديــث أ ّن األرض ال
تخلــو من حجة لئ ـاّ تنعدم حجج اهلل
ســبحانه وتعالــى ،وعلى هــذا المنهج
(نســلت القــرون .ومضــت الدهــور.
وســلفت اآلبــاء .وخلفــت األبنــاء),
واألصــل فــي هــذه الحجــة يجــب أ ْن
تكــون ظاهــرة واضحــة كوجــود نبينــا
محمــد Nبين أمّته ،حينما بعثه اهلل
سبحانه وتعالى (إلنجاز عدته ,وتمام
نبوتــه) ,وقد تقتضــي الحكمة اإللهية
أ ْن تختفي وتغيب هذه الحجة لمصلحة
العبــاد ،وإذا كانــت كذلــك فالبــد
حينئذ من دليل يدل على بقاء حجيتها
وإالّ بطلــت ولم ينتفــع بها ,وأحد هذه
األدلــة علــى بقــاء اإلمــام المهديQ

وهو فــي الغيبة ،حجة علــى الخلق ما
ورد فــي األحاديــث الكثيرة عــن النبي
محمــد Nفــي غيبتــه وظهــوره,Q
وكذلــك إخبــار األنبيــاء وتبشــير كل
واحــد منهم خلفه بمــا حصل في فترة
آخــر األمم وبعثه خاتــم األنبياء ،وقد
قيل (لم يكن نبي قط إالّ وبشّــر بمبعث
محمــد ,Nوأخذ عليه تعظيمه ,وإن
كان بعد لم يوجد).
ومن تبشــير األنبياء Kما ذكره
الشــيخ يوســف الشــافعي فــي (عقــد
الــدرر فــي أخبــار المنتظــر) ص26
قال :وعن ســالم األشــل قال :ســمعت
أبــا جعفر محمــد بن علــي الباقرL
يقــول( :نظــر موســى Qفــي الســفر

ياسين حسن السالمي

إلــى مــا يعطــى قائــم آل محمــد.N
فقال موســى :Qرب اجعلني قائم آل
محمــد :فقيــل لــه :إ ّن ذلك مــن ذرية
أحمــد .فنظر في الســفر الثاني فوجد
فيــه مثل ذلك ,فقــال مثل ذلك .فقيل
لــه مثــل ذلك .ثــم نظر Qفي الســفر
الثالــث فــرأى مثلــه ,فقــال .فقيــل له
مثله).
وقــد أشــار اإلمــام علــي Qفــي
النهــج ص :103إلــى هــذه الحقيقــة
فقــال لكميــل( :يــا كميــل بــن زيــاد,
البــد له من حجة ,إما ظاهر مشــهور
شــخصه وإمــا باطــن مغمــور ,لكيــا
تبطل حجج اهلل).
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دراسات

ممن كتبوا يف اإلمام املهديQ
.....

عبد الجبار الرفاعي

لقد كتب وألف الكثير عن اإلمام المهدي Qوسفراءه األربعة (رض) ،ولكي نتيح للقارئ المعرفة بتلك الجهود والوقوف
على ذلك الكم الكبير من المؤلفات عن اإلمام المهدي ،Qحرصنا أن نقدم هؤالء المؤلفين والكتاب إزاء ما ألفوه.

امل�ؤلَف

امل�ؤلِف

السيد علي الحائري الالهوري بن ابو القاسم الرضوي غاية المقصود في المهدي الموعود
القمي
الشيخ حسن بن محمد حسين التبريزي السرورودي

غرر الفرائد

السيد حسن بن الحسين اليزدي

غوث األمة في إثبات الغيبة

محمد بن ابراهيم بن ابي زينب النعماني

غيبت (بالفارسية)

السيد وصي محمد صاحب قبله

غيبت حجّه( Qباألردو)

الشيخ مجتبى القزويني الخراساني

غيبت ورجعة (بالفارسية)

ابراهيم بن اسحاق( ،أبو اسحاق االحمري النهاوندي) الغيبة
ابراهيم بن صالح االنماطي( ،أبو اسحاق الكوفي)

الغيبة

الحافظ بن عقدة أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني

الغيبة

أحمد بن محمد بن عمران بن موسى ،أبو الحسن
المعروف بابن الجندي

الغيبة

السيد أسد اهلل بن محمد باقر الشهير بحجة االسالم بن الغيبة

السيد محمد تقي الموسي الرشتي االصفهاني النجفي
الحسن بن علي بن ابي حمزة واسمه سالم البطائني

الغيبة

الحسن بن محمد بن سماعة الكوفي ،أبو محمد الكندي
الصيرفي

الغيبة

الشيخ حسن بن محمد ولي األرومي

الغيبة (بالفارسية)

حنظلة بن زكريا بن حنظلة بن خالد بن العيّار
التميمي ،أبو الحسن القزويني

الغيبة

أبو الفضل العباس بن هشام الناشري األسدي

الغيبة

أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن فضّال

الغيبة

أبي الحسن علي بن الحسن بن محمد الطائي الجرمي
المعروف بالطاطري

الغيبة

أبو الحسن علي بن عمر األعرج الكوفي

الغيبة

علي بن محمد بن علي بن عمر بن رباح بن قيس بن سالم ،مولى الغيبة

عمر بن سعد بن أبي و ّقاص ،أبو الحسن السوّاق ،ويقال الق ّالء
الشيخ أبو محمد الفضل بن شاذان النيسابوري االزدي

الغيبة

المولى كاظم الهزار جريبي

الغيبة (بالفارسية)

الشيخ ماجد بن فالح الشيباني

الغيبة

أبو عبد اهلل محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني
المعروف بأبي زينب

الغيبة

(الشيخ الطوسي) محمد بن الحسن

الغيبة

الشيخ محمد بن زيد بن علي الفارسي

الغيبة

محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي
(الشيخ الصدوق)

الغيبة

أبو جعفر محمد بن علي بن أبي العزاقر الشلمغاني ،الغيبة
المعروف بابن ابي العزاقر

محمد باقر بن محمد تقي االصبهاني المعروف
بـ(المجلسي)

الغيبة وأحوال الحجّة

الشيخ محمد بن علي بن عبد اهلل حرز الدين النجفي الغيبة
محمد بن مسعود العيّاشي السمرقندي

الغيبة

الشيخ أبي الفرج المظفّر بن علي بن الحسين الحمداني

الغيبة

السيد محمد الهاشمي الدزفولي

غيبة الحجةQ

السيد أنوار حسين صاحب نور نقوي

غيبت حضرت إمام زمان (باألردو)

باهتمام :عبد اهلل واعظ اليزدي ،بإشراف :موسوي
الخسروي

الغيبة ،الرجعة ،الشفاعة

السيد قمر عباس صاحب نقوي

غيبت نور (باألردو)

عبد اهلل بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع
الحميري أبو العباس القمّي صاحب قرب األسناد

الغيبة والحيرة

الحسن بن محمد بم يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد اهلل
بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ،Kأبو
محمد المعروف بابن أخي طاهر

الغيبة وذكر القائمQ

بعض تالميذ الشيخ أحمد بن زين الدين األحسائي
مخروم األول ،ولعلّه اسمه محمد باقر

الغيبة والرجعة

سالمة بن محمد بن إسماعيل بن عبد اهلل بن موسى الغيبة وكشف الحيرة

بن أبي األكرم ،أبو الحسن األرزني

أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عبد اهلل بن قضاعة بن
صفوان بن مهران الجمّال الصفواني

الغيبة وكشف الحيرة

الرجـــــــــــــــعة

.....

الحلقة التاسعة
الشيخ حميد الوائلي

نافذة ّ
نطل من خاللها على دولة آل محمدN

وصــل بنــا الحديــث حــول حقيقة
الرجعــة وابحاثهــا إلــى الفقــرة التي
تقول( :ماهي فائدة الرجعة؟).
وهــذا فــي الحقيقــة من االســئلة
المهمــة التي تدور في اذهــان الكثير
مــن النــاس ،حيــث يســألون هــذا
الســؤال ،ولعله يتضمن سؤاالً آخر،
هــو أنــه لــم ال تكــون فائــدة الرجعــة
متحققــة فــي عالــم الدنيــا؟ ولمــاذا
أصبحت هنــاك حاجة الى عالم آخر
هــو عالــم الرجعة ،إذ انّــه في بعض
الروايــات كانت اإلشــارة الى الفائدة
مــن عالــم الرجعــة أ ّن هنــاك حكمــة
إلهيــة تريــد أ ْن تبرز الرحمــة اإللهية
فــي عالــم الدنيــا وليــس فــي عالــم
اآلخــرة ،وتري المظلــوم كيف ينتقم
اهلل سبحانه وتعالى من الظالم.
وبطبيعــة الحــال الب ـدّ أ ْن يثار في
البين سؤال آخر ،إذ حيث ا ّن ايماننا
باإلمــام المهــدي Qيعنــي ا ّن دولتــه
التي ســتظهر في آخر الزمان ستقيم
العدل وتبســط القســط وترفع الظلم
بيــن النــاس كافــة ،فهــل مــن حاجة
للرجعــة؟ ،ألن الفائــدة المتوخــاة
منها ستتحقق بظهور اإلمامQ؟.
وبطبيعة الحال فإ ّن الجواب على
هذه االسئلة وأمثالها هو:
بــأ ّن إرادة اهلل ســبحانه وتعالــى
اقتضــت أ ْن يكــون الســير التكاملــي
الــى يــوم القيامــة بهــذه الكيفيــة،
وانّه ســبحانه وتعالى اختار من عالم
االمــكان أروع شــيء يمكــن أ ْن يكــون
عليــه هذا العالم الدنيــوي وغيره من
العوالــم األخــرى ،وا ّن النظــم التــي
ســادت في هــذا العالم وكانــت نابعة
من اإلرادة اإللهية على لســان الوحي

انّما هي أكمــل النظم التي إ ْن طبقها
اإلنسان سادت بتطبيقها القيّم المثلى
والعليــا ،وا ّن الطقــوس العباديــة
التــي تضمنتهــا الشــرائع الســماوية
إنّمــا كانت آخــذة بعين االعتبــار انّها
أفضــل الحاالت وأمثلها بالنســبة إلى
الناس ،وانّه لو كان ما هو افضل لما
حصل توان في تشريعه .هذه العقيدة
التــي تنبع من الرأفة اإللهية بعباده،
والحكمــة اإللهية بمخلوقاته هي التي
كانــت وراء إيماننا بأ ّن الطرق المثلى
لسياســة العبــاد هــي مــا صــدرت أو
طبّقت من قبل الوحي.
وفــي بحــث الرجعة وفائــدة ذلك
وعــدم االســتغناء عنها بغيرهــا يأتي
الجــواب بعينــه ،وهــو ا ّن الحكمــة
اإللهيــة اقتضــت أ ْن تكــون هنــاك
عوالم متوســطة ،بيــن عالمي الدنيا
واآلخــرة تتجلــى فيهــا معــان لرحمــة
اهلل سبحانه وتعالى ،فكانت الرجعة
اقتضاء لتلك الحكمة اإللهية.
ويمكــن أ ْن يضــاف إلــى الجــواب
العام المتقدّم أجوبة أخرى تقتضيها
بعض األبحاث الفلســفية أو الكالمية
المعمّقــة ،ونشــير إليــه هنــا إشــارة
خفيفة ،ونترك التفصيل الى محله.
فحيث ا ّن اإلنســان بطبيعة خلقته
وتكوينــه مخلوق تكاملــي ،وفي نفس
الوقــت قــد خُلــق فــي دار مملــوءة
بالمزاحمــات والمصادمــات التــي
تمنعــه عــن التكامــل وعــن اســتثمار
االعــدادات التــي منحــت لــه ،وألنّــه
وفــي نفس الوقت ذو بصيرة محدودة
قــد ينشــأ عنــده تزلــزل إيمانــي أو
عقــدي ،أو انّــه يؤمــن إيمان ـاً نظرياً
بكثيــر مما يعتقده تجاه اهلل ســبحانه

والكــون ،فجاءت الرجعة نافذة يط ّل
منهــا بعــض البشــر ليــروا الحقيقــة
والواقــع الذي ينبغي أ ْن يكونوا عليه،
وليمارســوا عملي ـاً اســتحقاقاتهم
الممنوحة والتي منعوا عنها ،ليصلوا
الــى كمالهــم فــي الدنيــا دون عالــم
اآلخرة.
وحيث أنّهم ماتوا ،والموت س ـنّة
إلهية عامــة .وحيث انّهــم حرموا من
اســتحقاقات بمقتضــى قابلياتهــم،
منعتهــا عنهــم مزاحمــات الدنيــا
ومصادماتهــا ،كان الب ـدّ أ ْن توجــد
مســاحة تو ّفــر لهم ما يشــبه الفرصة
الثانيــة بمعــزل عــن تلــك الممانعات
والمزاحمــات ،وذلــك إلطــاق
طاقاتهــم وقدراتهــم واســتثمارها،
فكانت الرجعة.
فالرجعــة وبــا شــك هــي حكمــة
إلهيّــة ،لكنّهــا تقتضيهــا الطبيعــة
البشــرية والخلقــة في عالــم الدنيا،
وال يغني عــن فائدتها عالم اآلخرة،
وال الظهــور المبــارك لإلمــام،Q
إذ أ ّن الظهــور بــدون الرجعــة خــاص
بالبشر الذين يعيشون في زمن ظهور
اإلمــام Qدون مــن ســبق ،والقيامة
دار يجنــي فيهــا اإلنســان اربــاح
ومكتسبات ما قدّم في الدنيا.
فــكان مــن الالّب ـدّ أ ْن توجــد دار
وســطى يتمكــن اإلنســان فيهــا مــن
جنــي مكتســبات وأربــاح ،وأ ْن يقــوم
باســتثمارات بمقتضــى الطاقــة
واإلمكانــات الممنوحــة لــه والتــي لم
يتم ّكــن مــن اســتثمارها فــي الحيــاة
الدنيــا ،وذلــك للموانــع الخارجيــة
الكثيرة ،فكانت الرجعة هي الســبيل
لذلك.

شرح دعـــاء الندبة
مــا زال الحديــث متواصــا وشــرح فقــرات هذا
الدعــاء الشــريف ،دعــاء الندبــة ،وقــد وصــل بنــا
الحديث إلى شرح الفقرة التالية:
(وَلَمّــا َقضــى نَحْبَ ـهُ وَ َقتَلَهُ اَشْ ـ َقى اآلخِري ـنَ يَتْبَعُ
ـول اهللِ صَلَّى ا ُ
هلل
اَشْ ـ َقى ا َالْوَّلينَ ،لَمْ يُمْتَثَ ْل اَمْرُ رَسُـ ِ
عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي الْهادينَ بَعْدَ الْهادينَ).
يشــير المقطــع المبــارك الــى نتيجــة حتميّــة
للسياســة اإللهية التي كان ينتهجهــا أمير المؤمنين
علــي Qفــي مجتمــع دعتــه نزعاتــه وجهلــه الــى
االلتفاف حــول ادعياء الضالل ورمــوز االنحراف،
فــكان أ ْن قضى أميــر المؤمنين شــهيداً في محراب
الهدايــة وعــرج الى اهلل ســبحانه وتعالــى ،ودالالت
شــهادته في المســجد وفي الصالة وفي المحراب،
وأنــه خليفة المســلمين والمؤتمن علــى الدين كبيرة
جــداً ال يســعنا الوقــوف عندهــا فــي هــذا الشــرح
المختصــر ،ولكنّــه وبشــكل مجمل نــرى أ ّن الحكمة
االلهية اقتضت لهذا الرجل الربّاني اإللهي أ ْن يكون
عنصر اســتخالص لالرتباط فــي اهلل والذوبان في
ذاتــه تعالى ،فمــن والدة في أعظم مســجد وبيت،
إلى شــهادة في مســجد عظيم وأرض مقدسة ،نعم
هكذا كانت قصة علي Qالذي يمثّل عنصر الهداية
واالرتبــاط بــاهلل ســبحانه وتعالى ،شــخص أرادته
حكمــة الســماء أ ْن يربــط العباد بخالقهــم فصاغته
نموذج ـاً ،بدايتــه ذوبــان وارتبــاط بــذات القــدس
والعظمــة ،ونهايته اندكاك وانصهار وعبودية وفناء
في ذات الربوبية ،هذا هو علي.Q
أمّا من جانب الشــخص الــذي قتله فإ ّن المقطع

.....

الشــريف يشير الى ا ّن سنّة قتل الهداة واألولياء هي
سنّة قديمة وانّها تأتي على يد اشقى وارذل الخلق،
حيــث يصف المقطــع الندبي المبــارك أ ّن قاتل ولي
اهلل هــو اشــقى خلــق اهلل مــن اآلخريــن ،ويتبع في
نهجــه وعملــه هــذا اشــقى خلــق اهلل مــن األوليــن،
وهــي سياســة ماضية لــدى االشــقياء مــن خلق اهلل
واقتدائهم بالض ـاّل والمنحرفين في تمرّدهم على
إرادة أوليــاء رب العالميــن وإقصائهــم عــن وظيفــة
هدايتهم للمؤمنين.
ويشــير المقطــع أيض ـاً إلــى مــا كان يمثّلــه
أميــر المؤمنيــن Qمــن س ـدّ منيــع تجــاه الهجمات
واالعتداءات والظلم الذي لحق بأهل البيت والهداة
من بعــده ،Qفحينمــا كان موجوداً بينهــم كان هو
المانــع عن أ ْن يصل إليهم الظلم ،لكنّه بعد أ ْن ُفقد
اجتمعت االمّة الظالمة على هتك حرمة رســول اهلل
 Nوعصيان أمره في أهل بيته Kوأولياء دينه.
فالعــدوان علــى أميــر المؤمنيــن Qوإزالته من
ســاحة الهداية ،ومخالفة أوامر رســول اهلل Nفي
كون أهل بيته واالئمّة من ذريته هداة لألمّة وعصمة
لهــا مــن االنحــراف والضــال ،هــذا العــدوان كان
يش ـكّل البدايــة والمنطلق ويك ـوّن األرضية لالحقين
مــن الظلمة في الســير علــى نهج الســابقين منهم،
فــي إبعــاد أهــل البيــت Kوإزوائهــم عــن ممارســة
دورهــم ،حيــث يحدّثنــا المقطع عن ا ّن أمر رســول
اهلل Nفــي أهــل بيتــه Kلــم يمتثل فقط في شــأن
علــي أو في شــأن فاطمــة Pبل لم يمتثــل في جميع
الهداة منهم هادياً بعد هادٍ.

فحيث ّان اإلنسان
بطبيعة خلقته
وتكوينه مخلوق
تكاملي ،وفي نفس
الوقت قد خُلق في دار
مملوءة بالمزاحمات
والمصادمات التي
تمنعه عن التكامل
وعن استثمار
االعدادات التي منحت
له ،وألنّه وفي نفس
الوقت ذو بصيرة
محدودة قد ينشأ
عنده تزلزل إيماني
أو عقدي ،أو انّه يؤمن
ً
ً
نظريا بكثير
إيمانا
مما يعتقده تجاه
اهلل سبحانه والكون،
فجاءت الرجعة نافذة
ّ
يطل منها بعض البشر
ليروا الحقيقة والواقع
الذي ينبغي ْأن يكونوا
عليه ،وليمارسوا
ً
عمليا استحقاقاتهم
الممنوحة والتي منعوا
عنها ،ليصلوا الى
كمالهم في الدنيا دون
عالم اآلخرة.

الحلقة الثانية والعشرون
رابطة إحياء دعاء الندبة

وهــذا مــا يمكــن االســتفادة منه كإشــارة وداللة
علــى أ ّن الوصية باألئمة من أهل البيت ،Kواألمر
لألمّة باتباعهم هي من رســول اهلل ،Nومخالفتها
مخالفــة لــه ،وبذلك يمكــن لنا أ ْن نســتفيد من هذا
المقطــع المبــارك ا ّن هنــاك أوامر للنبــي Nكانت
تلقــى على األمّــة في وجــوب متابعة أهــل البيتK
ألنّهــم الهــداة لهــا ،وا ّن هــذا االمر بوجــوب االتباع
بيّــن وواضــح لــدى األمّة ،ولك ـنّ األمّة ومع األســف
خالفت هذه األوامر ونبذتها وراء ظهرها.

فهــذا المقطــع الندبــي
المبارك يشــير الى حقيقة
الوضــوح الموجــود لــدى
األمّــة فــي انّهــا مأمــورة
باتباع مجموعة من االئمّة
الهــداةّ ،
وان النــصّ عليهــم
من رســول اهلل ،Nويشــير ايضا الى

وضــوح حالة اخــرى مالزمــة لوضوح هــذه الحالة،
وهــي ان االقصاء واالبعــاد لألئمة الهداة وترك أمر
رســول اهلل Nكانــت س ـنّة شــربها هــؤالء وتش ـرّبوا
بها ،وعاشوا عليها سنين بقاء االئمة بينهم ،وهذا
ما اشرنا اليه سابقاً من ا ّن االمّة وصل بها حال كره
علي واهل بيته Kانّها اكبّت على عدوانه وتمســكت
بمنابذتــه مــع ا ّن المأمــورة بــه علــى لســان نبيها هو
مواالته واتّباعه.
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اسئلة وبحوث

األسئلة املوجهة إىل مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهديQ
مدّعو المهدوية
عصر الغيبة
كيف نعيش في عصر الظهور
المشاهدة في عصر الغيبة
مدّعو المهدوية

علي الكعبي
ال�س�ؤال:
لماذا كثرت االدّعاءات الكاذبة؟ هل السبب هو كثرة المنظّرين حول القضية المهدوية أو عدم
وجود المتصدّي ليتوضّح ما ابهم على العوام؟.
الجواب:
اوالً :ا ّن االدعاءات الكاذبة لها عدة أسباب ،نذكر منها:
 )1ا ّن منصــب النيابــة عــن االمام منصب مرموق جداً ،ويحظى باحتــرام فئة عظيمة من اتباع
محط االطماع ،فيمكن لضعــاف النفوس ومنتهزي
اهــل البيــت ،Kوبالتالي يكون هــذا المنصب ّ
الفرص ا ْن يدّعوه زوراً من اجل مصالحهم الشخصية.
 )2ســذاجة اتبــاع المدّعين ،وربما فقرهم المدقع ،وعاطفتهم الجياشــة الخالية من العلم،
مــع قابليتهــم للخــدع بامور غير يقينيــة كالرؤيا واظهار بعــض القدرات الخفيــة ،كل ذلك مع عدم
رجوعهم الى اهل العلم من نواب االمام العاملين.
وثانيــا :نحــن النســلم ا ّن االدعــاءات هي بنحو (الكثــرة) ،بحيث تكون اكثر مــن االدعاءات في
زمــن المعصوميــن ،Kكل مافــي االمــر ا ّن تطور وســائل االتصــاالت في عصرنا الحالــي امكن ا ْن
يجعل من حالة نادرة حالة عامة ومشــهورة ،ونحن نعلم ا ّن كل شــخص عنده اموال طائلة يســتطيع
ا ْن يعمل قناة فضائية يبث فيها مايشاء من افكار.
وثالثا :النسلّم أيضاً بعدم وجود المتصدّي لتوضيح معالم ما ابهم على العوام ،فعلماء الطائفة
كانــوا ومازالــوا بالمرصــاد لــكل المدّعيــن ،واليــوم حيث تطــورت وســائط االتصاالت فقــد تنوعت
وســائل ايصــال الفكر من العلمــاء الى العوام من خالل القنوات الفضائيــة ومواقع االنترنت والكتب
والمجالت والجرائد وغيرها كثير...
***
عصر الغيبة

عبد اهلل
ال�س�ؤال:
ماهــو الدليــل من القــرآن على وجود اإلمام المهــدي ،Qالنّه أصل من أصــول ديننا ،وهناك
شــيخ في قناة صفا اســمه العرعور اشــكل علينا في ذلك وك ّذب وجود اإلمام المهدي ،وقال للشــيخ
صــادق المحمــدي أعطنــي دلي ـاً ولم يأت الشــيخ به ،وال ادري لماذا ال يســكته بدليــل ويريحنا من
التشكيك بذلك؟.
الجواب:
اوالً :مــن المعيــب علــى مــن يدّعي التشــيع ا ْن ينصت الى قنــوات مأجورة التســتقبل االّ ضعاف
النفوس من مروجي الفتن ومن يتصيدون بالماء العكر.
ومن المعيب اكثر ا ْن ال تستمع الى علمائنا وهم يصولون ويجولون في اثبات هذه القضية قرآنياً

فهل استمعت لمحاضرات الكثير من الفضالء وبرامجهم تمأل القنوات الفضائية.
وسنةً وعقالً وفطرةًّ ،
ً
ً
وثاني ـاً :هــل طالعت ولو كتابا واحدا عن اإلمام المهدي Qمثــل (كمال الدين) ،و(الغيبة) ،او
الكتب الحديثة التي لطالما كتبها علماؤنا!
ا ْن كنــت طالعــت فالب ـدّ انّك وجدت الدليل القاطــع ،واالّ فحريٌ بك ا ْن تتعب نفســك قليالً في
البحث عن اصول دينك وال تبقى محتاراً من تشكيكات العرعور وامثاله.
وعلــى كل حــال فهنــاك الكثير من اآليات الشــريفة الدالة علــى ذلك بعد ضمّ التفســير لها عن
رسول اهلل Nواهل بيته Kولك أ ْن تراجع الكثير من الكتب المخصّصة لذلك مثل (ينابيع المودة)
للقندوزي ومثل (المحجّة فيما نزل في القائم الحجة) للسيد هاشم البحراني.
***
كيف نعيش في عصر الظهور

محمد كمال
ال�س�ؤال:
 .1كيــف نعيــش بعــد ظهور اإلمــام الحجة .Qاذا كان الشــخص ذا عمل صالح وابــوه أو اخوه أو
صديقه غير صالح العمل ،هل هو يبقى وحده في دوله اإلمام .Qوهل تتغير البنايات وتتغير مواقع
العيش؟.
 .2كيف نتصور دولة اإلمام المهديQ؟.
الجواب:
 )1ا ّن من يو ّفق لنصرة اإلمام Qسوف لن يكون بحاجة الى اب او اخ غير صالح ،ال ّن دولتهQ
دولة الصالحين ،والمؤمن سوف يرضى بايّ فعل يقوم به إمامه.
لــذا ينبغــي تهيئة النفس لمثل هذا الغرض ،والتزام دعــاء زمن الغيبة الذي ورد فيه (واجعلني
مــن الراضيــن بفعلــه )....اضــف اليــه انّك عندمــا تقرأ الزيــارة الجامعــة (بأبي انتم وامي ونفســي
ومالي )...فهذا البدّ ا ْن يكون مرتكزاً على قناعة تامة ال مجرد لقلقة لســان ،وعلى كل حال فال بد
ا ْن يكون الشيعي مصداقاً لقول رسول اهلل( :Nاليؤمن احدكم حتى اكون احبّ إليه من نفسه وأهل
بيتي أحبّ إليه من أهل بيته)
 )2لنــا ا ْن نتصــور دولتــه Qمــن خالل الروايات التــي ذكرت بعض صفاتها ،حيــث يعمّ األمن
والســام ورفاهيــة العيــش المؤطــرة باإليمــان المطلــق بــاهلل تعالــى ،وباختصــار فا ّن دولــة اإلمام
المهدي Qهي جنة ارضية.
***
المشاهدة في عصر الغيبة

ابو لجين
ال�س�ؤال:

ورد في إجابة ألحد األســئلة أ ّن لمقصود المشــاهدة التي وردت في الرواية عن اإلمام المهدي
هــي المشــاهدة مــع إدعاء الســفارة .فمــا معنى قوله :فمــن ادّعى المشــاهدة قبل خروج الســفياني

الظروف القاهرة التي عاشتها العرتة الطاهرة
فــي األجــواء التــي ينبغــي الحديــث فيها عن
والدة اإلمــام المهدي Qالبدّ أ ْن يلحظ المتحدث
مجموعــة كبيرة من العناصر التــي يكون اغفالها
اجحاف ـاً بالقضيــة وتضعيف ـاً لبعــض األدلــة التي
تســاق علــى انّها تثبــت الــوالدة ،وهــذه العناصر
الب ـدّ أ ْن تدرس في بعض األحيان بشــكل منفصل
عــن قضيــة إثبات الــوالدة وتؤخــذ نتائجها كأصل
موضوعــي مفــروغ منــه وتدخــل النتيجــة عنصراً
مــن عناصــر فهــم أدّلــة الــوالدة ،ومن بيــن هذه
العناصــر هــو تلك الظــروف التي عاشــتها العترة
الطاهــرة ،إذ ّ
أن االئمــة Kوالذيــن
يعتبــرون المصــدر االول فــي
اثبــات هــذه القضايا قد عاشــوا
ظروفــا اســتثنائية وصعبة جداً
إلــى حــد يكــون الســام عليهــم
تهمــة ،فكيــف بمــا يصــدر مــن
حديــث عنهــم فــي اثبــات فرد
يكــون علــى عاتقه إمامــة األمّة
ونقلها من حالــة االعوجاج إلى
حالة االســتقامة ،وكانت هذه الظروف
ســبباً لنشــوء الكثيــر مــن األحــكام االســتثنائية
والقواعــد الشــرعية واالجتماعيــة االضطراريــة
وخفــاء الكثيــر من النصــوص ،مما أتــاح فرصة
واســعة ألصحــاب النفــوس الضعيفــة والمــآرب
الدنيئــة من وضع وتزويــر ودس ألحاديث لم تكن
صــادرة منهــم ،Kوحــذف أو تغيير مــا كان قد
صدر منهم.K
فالمتتبــع لســير أحــداث التاريخ الــذي عاش
فيــه ائمّــة أهــل البيت Kيجــد اثر ذلــك واضحاً
جــداً في المنقــوالت عنهم ،فعنصــر التقيّة مثال
والــذي هو ســبب الخفــاء لكثير مــن النصوص أو
إجمال لبعض ما لم يختف منها ،وكثيراً ما يقف
مــن لم ينتم لمذهب اهل البيت Kفكراً وعقيدة
مــع هــذا المصطلــح موقــف االســتهجان والريــب
والشك والتردد ،ولكن النظرة الموضوعية ترينا

أ ّن هذه المفردة تعبّر عن مبدأ أصيل وإنساني قد
جبــل عليه الكثير من أفراد البشــر عندما يضطر
فيلجــأ إليــه ،وهو بطبيعــة الحال يدخــل عنصراً
مــن عناصــر إثبــات الــوالدة فالب ـدّ أ ْن يُلحــظ،
ولنذكر شــاهدا واحدا على شــدة الحالة التي مر
بها اهل البيت Kحيث ينقل لنا االشعري القمّي
فــي (المقاالت والفــرق) هذا النــص فيقول( :قد
نُقــل عن أبي عبد اهلل جعفــر بن محمد ،Qوهو
ظاهــر األمر ،معــروف المكان ،مشــهور الوالدة
والذكر ،ال ينكر نســبه ،شــائع اسمه وذكر امره
في الخاص والعام :من سمّاني باسمي فعليه لعنة
اهلل ،وقد كان الرجل من أوليائه وشيعته يلقاه في
الطريــق ويحيد عنه وال يس ـلّم عليــه تقية) ،فيما
روى الشــيخ الكليني في بــاب التقية من (الكافي)
عن حماد واقد اللحام انّه قال (استقبلت ابا عبد
اهلل Qفي طريق فاعرضت عنه بوجهي ومضيت
فدخلــت عليــه بعــد ذلك فقلــت جعلت فــداك إني
أللقــاك فأصــرف وجهــي كراهــة أ ْن اشــق عليــك
فقــال لــي  :Qرحمــك اهلل ولكــن رج ـاً لقينــي
أمــس في موضع كذا وكذا فقال الســام عليك يا
أبــا عبــد اهلل ،مــا أحســن وال أجمــل) أي أ ّن هذا
الرجــل وألنــه س ـلّم على اإلمــام الصــادق Qقال
عنــه Qإنّــه لــم يفعــل شــيء حســناً وال جميالً،
فانظــر إلــى شــدة التقية ،والحظها بشــكل أشــد
وأكبــر بمراتــب فــي زمــان العســكريين والحجــة
وأنظر كيف ســتكون انعكاسات أدلّة الوالدة بمعية
ومالحظــة هــذه القضيــة ،فيمــا يكــون العنصــر
اآلخــر وقــد يكــون أشــد مــن األول إيالم ـاً وأذيّــة
علــى النفــس وعلى الواقــع في تضييــع الحقيقة،
ذلــك هــو عنصــر الوضــع والتحريــف للنصــوص
مــع عــدم إمــكان الــردع عنه مــن قبل أهــل البيت
 ،Kوأشــد ما كان هذا العنصــر في آخر أزمنة
األئمــة Kلذيــوع مذهبهــم ووضــوح عقائدهم،
وبطبيعــة الحــال ومــع العنصــر األول وهــو التقية
يكون التحريف للنصوص وإخراجها عن ســياقها
أو الوضــع والحــذف مؤثــر أكثــر ،وقــد ورد عــن
ابــي عبــد اهلل الصــادق Qحاكياً عــن الحالة في
أول ازمــان الرســالة حيث قــال( :إ ّن الناس كانوا

.....

الحلقة الرابعة
حميد الوائلي

يســألون أمير المؤمنين Qعن الشــيء ال يعلمونه
فــإذا أفتاهم جعلــوا له ضداً من عندهم ليلبســوا
علــى الناس) فهؤالء يذهبــون إلى أمير المؤمنين
 Qوهو في أوائل زمن الرســالة ليســألوه ال ألجل
المعرفة بل ألجل أ ْن يزيدوا في حديثه أو ينقصوا
عنــه حتى يحرفوا الناس عــن الدين ،فكيف بكَ
في زمان العسكريين.L
ثــم هناك عنصر ثالث يؤثر في ضياع التراث
أو تزييفــه أو التشــكيك بــه وتضعيــف اإليمــان
بكونــه صــادراً من أهــل البيت ،Kوهــو ظاهرة
االنحــراف التي كانت امّا بدفــع خارجي أو بدافع
مصلحــي ،وهــذه الظاهــرة بشــكلها العــام أمــر
طبيعــي ومتولدة فــي كل دين أو مذهب أو ملّة ولم
ينفرد بها مذهب دون آخر.
وقــد أثّر هــذا العنصر فــي زعزعــة المجتمع
المؤمــن بما عليه اهل البيــت Kمن عقيدة ،إذ
أ ّن انحراف اشخاص يمتلكون مقامات ال بأس بها
يؤثر على طبقات معينة في المجتمع ،ويؤدي هذا
االنحراف امّا الى انحراف سلوكي ،وهو هيّن اذا
قيس بالنســبة الى انحــراف فكري أو عقائدي قد
ينجم عنه التشكيك في اصل االعتقاد او الرفض
لمــا يصــل من تــراث وفــي طريق وصولــه هؤالء،
للخــوف مــن أ ْن يكونوا قــد زادوا فيــه او نقصوه،
اذن فمــن الطبيعــي أ ْن تولّــد هذه االمــور وغيرها
أوبمجموعهــا حالة من الضبابيــة والغموض تؤثر
بطبيعــة الحــال على قضيــة من القضايــا اذا كان
الهــدف ايضاحهــا ،فكيــف ب ـكَ وقضيــة كــوالدة
اإلمــام Qيــراد كتمانهــا وإخفاؤها وعــدم اخبار
النــاس بهــا ،فكم يا ترى ســيكون ذلك مؤثراً في
أدلّــة الوالدة ،ولنأخذ مثاال عن تأثير هذه الحالة
علــى والدة االمــام المهــدي Qمــن روايــات أهل
البيــت ،Kفقد ذكر المفيد في رســائله قائالً:
ومــا روي عن الباقر Qا ّن الشــيعة قالت له يوماً:
(انــت صاحبنــا الذي يقــوم بالســيف؟ ،قال:Q
لســت بصاحبكم انظروا مــن خفيت والدته فيقول
قوم ولد ويقول قوم ما ولد فهو صاحبكم).
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يف أروقــة املكتبة املهدوية

اعداد :محمد الخاقاني

وهو تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات ـ نشرت أو تنشر ـ وعرض ما

قراءة يف كتاب

والدة اإلمام املهــــــــــــــــــدي Qفوق الشبهات

والصيحة؟
فهــل يوجــد ســفارة
بعــد خــروج الســفياني أو المقصــود
المشاهدة التي نفهمها؟ ثم لماذا اإلمام المهدي
_هــو وآبــاؤه الطاهرون ســادة البلغاء_ يعبّــر بتعبير يوقع من
يســمعه فــي اللبــس؟ أي كيــف يعبــر عن الســفارة بالمشــاهدة وهــو تعبير
اليســتخدمه العرب كما أعلم .أليس من القرائن على معنى المشــاهدة المعروف ورود
وصــف الغيبــة بالتامة وعدم إشــارته Qإلى أي اســتثناء فــي ذلك مع التحذير الشــديد! وهل وردت
روايات صحيحة تصرّح عن إمكانية رؤيته Qأثناء الغيبة الكبرى؟.
الجواب:
 )1المقصود من الســفارة هو ا ْن يأتي شــخص ويدّعي مشــاهدة اإلمام Qوانّه ابلغه امراً على
النــاس ا ْن ينفــذوه أي ا ّن الســفير هــو واســطة في نقــل االوامر من اإلمــام Qالــى المكلفين ،هذا
المعنى هو المقصود من الرواية ،واالّ لو كان المقصود هو نفي المشــاهدة مطلقاً فهو خالف ماهو
ثابت بالوجدان من مشاهدة عدة من العلماء والفقهاء له.Q
وهذا المعنى تدل الروايات العديدة على وقوعه في زمن الظهور ،فإ ّن اإلمام Qسيرسل الكثير
مــن المبلغين و(الســفراء) عنــه الى المناطق المختلفــة في العالم ليوصلوا صوت االســام وليهدوا
الناس ،واوضح مصاديق ذلك ،ومنه إرسال اإلمام للنفس الزكية الى أهالي مكة ،فيقتلونه...
 )2إ ّن االئمة Kلم يتعمدوا ايقاع السامع في اللبس وانما كانوا يعبرون بتعابير بالغية وعلمية
يفهمهــا عنهــم الخاصــة من العلمــاء وكانوا يقصدون بذلك ارجــاع العامة من النــاس الى العلماء،
ومعه فمع وجود العلماء اليشكل بذلك.
 )3وقــد وردت روايــات عديــدة عن امكان رؤيــة اإلمام Qفي زمن الغيبة ،منها رواية الســفير
الثاني :ا ّن صاحب هذا االمر ليحضر الموسم فيرى الناس ويعرفهم ،ويرونه واليعرفونه.
باالضافــة الــى الحكايات الكثيرة عن مشــاهدة العلمــاء وغيرهم له Qوهــي بمجموعها تورث
االطمئنان بصدق تلك الحكايات...
 )4هــذا فض ـاً عــن ان اســتعمال التعبيــرات المخفيــة المعنــى هو اســلوب بالغــي كان العرب
يستعملونه.
وهــذا القــران فيه محكم ومتشــابه ومبين ومجمــل ،وروايات اهل البيت Kتقــول (ا ّن كالمنا
صعــب مســتصعب اليحملــه االّ ملــك مقرب أو عبدٌ امتحــن اهلل قلبه لإليمان) فض ـاً على انّه توجد
قرينــة علــى ا ّن المعنــى المراد من المشــاهدة هو ادّعاء الســفارة ،فإ ّن هذا ورد فــي مكاتبة اإلمام
المهــدي Qللســفير الرابــع ،فكأنّه ينفي المشــاهدة التي كان الســفير الرابع يدعيهــا وهي بمعنى
السفارة.

تناولته هذه المؤلفات بأسلوب موجز وجذاب ،خدمة للقراء وتذليالً لسبل البحث امامهم

األبصار
كشف األستار عن وجه الغائب عن ّ
ملؤلفه العالمة املريزا حسني بن محمد تقي النوري

جــاء الكتاب في طبعته األولى 1431هـ بأكثر من ( )630صفحة
من القطع الوزيري.
والكتــاب مــن تحقيــق أحمد علي مجيــد الحلي ،وإصدار قســم
الشؤون الفكرية والثقافية في الروضة العباسية المقدسة.
وموضوع هذا الكتاب يدور حول القصيدة البغدادية _اآللوسية_
وذكــر نصوص جماعة من كبار علماء الس ـنّة الذيــن صرّحوا بوجود
اإلمام المهدي ،Qودحض شُبه القصيدة بأقوى حجّة.
لقــد احتوى الكتاب إضافة إلــى توطئة حوت في بعض ما حوته:
القصيــدة البغدايــة .موضوع القصيــدة .ناظمها ،حــول القصيدة،
الردود عليها ،وترجمة المؤلف (بتوسّع) ثم مقدمة وفصلين هما:
 .1فــي ذكــر اختــاف المســلمين فــي والدة المهــدي،Q
وذكــر مــن اعترف بها من علمــاء أهل الس ـنّة الموافقين لإلمامية،
وذكر دليل إجمالي على كون المهدي الموعود هو الحجة بن الحسن
العسكري.L
 .2أمّــا الفصــل الثانــي فهــو ذكــر للشــبهات التــي تضمنتها
القصيدة والجواب عنها (اثنتان وتفرعاتها).
ثم تأتي بعد ذلك خاتمة الكتاب.
ً
 يــورد مؤلف الكتاب دلي ـاً إجماليا على كون المهدي الموعودهو الحجة بن الحســن العســكري ،Lثم ويأتي بقول لرســول اهلل
يؤيد شرع المصطفى وهو ختمه
 Nدليالً على ذلك:
ويمتدّ من ميم بأحكامها يدري
(يخــرج مــن ولــده آخر الزمان رجــل يقال لــه :المهدي Qيمأل
 وهنــا يأتــي المؤلــف وفــي ملحــق الكتــاب ليذكــر ردوداًاألرض عدالً وقسطا كما ملئت ظلماً
وجورا).ـعار لشــخصيات من أهل (شعرية) لبعض األعالم في النجف األشرف ،منهم:
 ويتبع الميرزا المؤلف بذكر اشـ قال الشيخ كاشف الغطاء:Hالسنّة:
فال مرس ٌل إالّ ويوعد قومه بأعورَ دجال سيقوى به الكفرُ
فيه:
قال
طلحة،
ابن
منهم
فهذا لعمر اهلل أعظم حيرة وأجدر أ ْن لو ردّه اللّب والحجرُ
فهذا الخلف الحجّة قد أيدّه اهلل
 وقال الشيخ محمد جواد البالغي:Hسجاياه
وآتاه
الحق
منهج
هداه
وفي خبر الثقلين هادٍ إلى الذي
وقد قال رسول اهلل قوالً قد رويناه
تنازع فيه الناس والتبس األمرُ
وذو العلم بما قال إذا أدرك معناه
الرسل لنْ يفترقا
إذا قال خيرُ ِ
 ثم الفضل بن روزبهان:فكيف إذن يخلو من العترة العصرُ
الهدى
ر
نو
القرم
القاسم
أبي
سالمُ على القائم المنتظرْ
ِ
 ويقول السيد رضا الهندي:H والشيخ عبد الرحمن البسطامي:وقولك إ ّن اإلختفاء مخافة من القتل شيء اليجوّزه الحجرُ
ويظهر ميم المجد من آل أحمد
ثم يقول أيضاً:H
ويظهر عدل اهلل في الناس أوّالً
اعداء فاختفى
وكم من رسول خاف ُ
 ثم الشيخ عامر بن عامر البصري حيث يقول:وكم أنبياء من أعاديهم فرّوا
إمام الهدى حتّى متى انت غائبُ فمنّ علينا يا أبانا بأوبةٍ
أيعجز رب الخلق عن نصر دينه
ويقول أيضاً:
على غيرهم؟ كال فهذا هو الكفرُ
فعجّل لنا حتى نراك فلذة الـ ـ محبّ لقى محبوبه بعد غيبةٍ
 ويقول السيد عبد الكريم األمين العاملي:Hوأنكرتم طول الحياة وقلتم إلى مثل هذا ال يطول به العمرُ
 ثم يورد قول أبي المعالي صدر الدين القونوي:وعمر نوح بعد شيث وآدم وعيسى وإلياس وإدريس والخضرُ
يقوم بأمر اهلل في األرض ظاهراً
على رغم شيطانين يمحق للكفر
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منوعات

يتحدثون عن العقيدة املهدوية
ومحدثيها
سلسلة  /فقهاء الطائفة
ّ
ّ

_مقدار عمر اإلمام_Q
بينّــا باألخبــار الصحيحــة _فــي كتــاب الغيبــة
لشــيخ الطائفــة الطوســي أعلــى اهلل مقامــه_ بــأ ّن
مولد صاحب الزمان Qكان في سنة ست وخمسين
ومائتين ،وأ ّن أباه Qمات في ســنة ستين ،فكانت
لــه حينئــذ أربــع ســنين ،فيكــون عمــره إلــى حيــن
خروجه ما يقتضيه الحساب وال ينافي ذلك األخبار
التي رويت في مقدار س ـنّه مختلفة األلفاظ .نحو ما
روي عــن أبي جعفر Qأنّــه قال( :ليس صاحب هذا
األمــر (من جــاز من أربعيــن) ،صاحب هــذا االمر
القوي المشمر).
وما أشــبه ذلك من األخبــار التي وردت مختلفة
األلفاظ ،متباينة المعاني.
فالوجــه فيها إ ْن صحّت أ ْن نقول إنّه Qيظهر

في صورة شــاب من أبناء أربعين ســنة أو ما
جانســه ،ال أنّه يكــون عمره كذلك لتســلم
األخبار.

ويق ـوّي ذلك ما رواه أبــو علي محمد بن همام،
عــن جعفــر بــن محمــد بــن مالــك ،عــن عمــر بــن
طرخــان ،عــن محمــد بن إســماعيل ،عــن علي بن
عمــر بــن علي بن الحســين ،عــن أبي عبــد اهللQ
قــال( :إ ّن ولــي اهلل يعمّــر عمــر إبراهيــم الخليلQ
عشــرين ومائة ســنة ،ويظهر في صــورة فتى موفق
ابن ثالثين سنة).
وعنــه ،عــن الحســن بــن علــي العاقولــي ،عن
الحســن بن علي بن أبي حمزة ،عن أبيه ،عن أبي
بصيــر ،عــن أبــي عبــد اهلل Qأنّــه قال( :لــو خرج
القائــم Qلقــد أنكــره النــاس ،يرجــع إليهم شــابا
موفقا ،فال يلبث عليه إالّ كل مؤمن أخذ اهلل ميثاقه
في الذر األول).
وروي في خبر آخر( :أ ّن في صاحب الزمانQ
شبها من يونس رجوعه من غيبته بشرخ الشباب).
وقــد روي عــن أبــي عبــد اهلل Qأنّــه قــال( :ما
تنكــرون أ ْن يم ـدّ اهلل لصاحــب هذا االمــر في العمر
كما مدّ لنوح Qفي العمر).
ولو لم ترد هذه األخبار أيضا لكان ذلك مقدورا

.....

هلل تعالــى بال خالف بين األمّة ،وإنما يخالف فيها
أصحاب الطبائــع والمنجّمون ،وأصحاب الشــرائع
كلهم على جواز ذلك.
ويــروي النصــارى أ ّن فيمــن تقــدم مــن عــاش
سبعمائة سنة وأكثر.
وروى أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى البصــري
التيمــي قــال :كانــت في غطفــان خلّة أشــهرتهم بها
العــرب ،كان منهــم نصــر بــن دهمــان ،وكان مــن
ســادة غطفــان وقادتهــا حتى خــرف وحنــاه الكبر،
وعاش تســعين ومائة ســنة ،فاعتدل بعد ذلك شاباً
وأسوّد شعره ،فال يعرف في العرب أعجوبة مثلها.
وكذلك أصحاب الســير ذكــروا أ ّن زليخا امرأة
العزيــز رجعــت شــابة طريّــة وتزوجهــا يوســف.Q
وقصتها في ذلك معروفة.
وأمــا مــا روي مــن االخبــار التــي تتضمــن أ ّن
صاحــب الزمان يموت ثــم يعيش أو يقتل ثم يعيش،
نحو ما رواه:
الفضــل بن شــاذان ،عن موســى بن ســعدان،
عن عبد اهلل بن قاســم الحضرمي ،عن أبي ســعيد
الخراساني قال :قلت ألبي عبد اهلل( :Qألي شيء
س ـمّي القائــم؟ قــال :ألنّه يقــوم بعدما يمــوت ،إنّه
يقوم بأمر عظيم يقوم بأمر اهلل سبحانه).
وروى محمــد بن عبد اهلل بن جعفر الحميري،
عــن أبيــه ،عــن يعقــوب بــن يزيــد ،عــن علــي بــن
الحكم ،عن حماد بن عثمان ،عن أبي بصير قال:
(ســمعت أبــا جعفــر Qيقــول :مثــل أمرنــا فــي
كتــاب اهلل مثل صاحب الحمــار أماته اهلل مائة عام
ثم بعثه).
وعنــه ،عــن أبيــه ،عــن جعفــر بــن محمــد
الكوفــي ،عن إســحاق بن محمد ،عن القاســم بن
الربيــع ،عــن علــي بن خطــاب ،عن مؤذن مســجد
األحمــر قال( :ســألت أبا عبــد اهلل Qهل في كتاب
اهلل مثل للقائمQ؟
فقــال :نعــم ،آيــة صاحــب الحمــار أماتــه اهلل
(مائة عام) ثم بعثه).

شيخ الطائفة الطوسي

وروى الفضل بن شاذان ،عن ابن أبي نجران،
عــن محمد بــن الفضيل ،عن حماد بــن عبد الكريم
قــال( :قــال أبو عبــد اهلل :Qإ ّن القائــم Qإذا قام
قــال النــاس :أنّــى يكون هــذا وقد بليــت عظامه منذ
دهر طويل).
فالوجــه في هــذه األخبار وما شــاكلها أ ْن نقول:
يمــوت ذكره ،ويعتقد أكثر النــاس أنّه بلي عظامه،
ثــم يظهره اهلل كمــا أظهر صاحب الحمــار بعد موته
الحقيقي.
وهــذا وجــه قريب في تأويل هــذا االخبار ،على
أنّــه ال يرجــع بأخبــار آحــاد ،ال توجــب علمــا عمّــا
دلــت العقول عليه ،وســاق االعتبــار الصحيح إليه،
وعضّــده األخبــار المتواتــرة التــي قدمناهــا ،بــل
الواجــب التوقف في هذه والتمســك بمــا هو معلوم،
وإنّما تأولناها بعد تسليم صحتها ،على ما يفعل في
نظائرها ،ويعارض هذه األخبار ما ينافيها.
روى الفضــل بــن شــاذان ،عــن عبــد اهلل بــن
جبلــة ،عن ســلمة بــن جنــاح الجعفي عن حــازم بن
حبيــب قال( :قــال (لي) :أبو عبــد اهلل :Qيا حازم
إ ّن لصاحب هذا األمر غيبتين يظهر في الثانية ،إ ْن
جــاءك من يقــول :إنّه نفض يده من تــراب قبره فال
تصدّقه).
وروى محمــد بــن عبــد اهلل الحميــري ،عــن
أبيــه ،عن محمد بن عيســى ،عن ســليمان بن داود
المنقري ،عن أبي بصير قال( :سمعت أبا جعفرQ
يقــول :في صاحب هذا االمر (أربع) ســنن من أربعة
أنبياء :س ـنّة من موسى ،Qوس ـنّة من عيسى،Q
وس ـنّة من يوســف .Qوس ـنّة مــن محمــد ،Nفأمّا
س ـنّة من موســى Qفخائف يتر ّقب ،وأما س ـنّة من
يوســف Qفالغيبة ،وأما سنّة من عيسى Qفيقال:
مات ولم يمت ،وأما سنة من محمد Nفالسيف).
وروى الفضل بن شــاذان ،عن أحمد بن عيســى
العلــوي ،عــن أبيــه ،عــن ج ـدّه قــال( :قــال أميــر
المؤمنيــن :Qصاحب هذا االمــر من ولدي (الذي)
يقال :مات قتل ال بل هلك ال بل بأي واد سلك).

م�ستب�صرون

نافذة نطل من خاللها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�صرهم الله دينه فكانوا من
الم�ستب�صرين في الدنيا ومن الفائزين في االخرى نطلع على حياتهم فن�ستك�شف ا�سرار تحولهم

�آتوماني محمد � -شافعي  -جزر القمر
الثانويّة.
اللقاء األوّل بالشيعة:
ك ـ ــان (آت ـ ـ ــو) ك ـث ـيــر االسـ ـتـ ـم ــاع إل ـ ــى ال ـخ ـطــب
والمحاضرات التي تلقى من قبل العلماء في المساجد
والمحافل ،فكان نتيجة ذلك إرتقاء مستواه العلمي
وازديــاد ثقافته الدينية وانفتاح ذهنيّته في القضايا
الفكرية ،بحيث تو ّفرت لديه معلومات دينية غزيرة،
فتبلورت اتجاهاته ،وأصبحت هوايته البحث والتتبع
واالستقصاء.
حي على خير العمل:
يـقــول األخ (آتــومــانــي) :فــي أحــد األي ــام سمعت
ب ـمــذهــب يـطـلــق عـلـيــه (اإلم ــامـ ـي ــة) ،فــدفـعـنــي ح ـبّ
نشأ األخ (آت ــو) فــي أُس ــرة تنتمي إلــى المذهب االستطالع أل ْن أتـعـرّف على أتباعه ،فقصدت أحد
الشافعي منذ والدته عام 1961م ،في دولة جزر القمر .مساجدهم في مدغشقر ..وما إ ْن دخلت مسجدهم حتى
وتـ ــدرّج فــي ال ــدراس ــة حـتــى حـصــل عـلــى شـهــادة عرفت أنهم يأتون بعد الشهادة الثانية بشهادة الوالية
ألمير المؤمنين عليّ ،Qفاستغربت ،وعزمت على

البحث عن حقيقة هذا األمر ،وعن الدافع والمح ّفز
الذي دعاهم إلى اإلتيان بهذه الشهادة.
من هذا المنطلق تبيّنت لي حقائق كثيرة ،ولهذا
آل أم ــري إلــى االنـتـمــاء لمذهب اإلمــام ـيــة ،مذهب
آل البيت ،Kوكــان ذلــك عــام  ،1995وفــي مدينة
مدغشقر.
ويضيف األخ آتوماني عمّا بعد أ ْن أنعم اهلل عليه
بنعمة االستبصار:
واتـجـهــت بعدها للعمل التوجيهي ،فأصبحت
داعية في سبيل العقيدة ،ثم تكلّفت رئاسة منظمة
الشباب الطالبية اإلسالمية في مدغشقر ،وما زلت
أبذل قصارى جهدي ألبيّن الحقائق للناس ،والسيّما
الشباب المثقف الــذي يهتم بدينه وعقيدته .وبسبب
إجــادتــي للغة العربية والفرنسية ،إضافة إلــى لغتي
المحلية فقد تمكنت من توسيع نطاق نشاطي.

أساليب اتصال اإلمام Qباألمّة
.....

اســتعمل اإلمــام المهــدي Qوســائل
محدودة متوفــرة في فترة غيبته الصغرى،
وذلــك لتوجيــه األمّــة وتثقيفهــا وتوعيتهــا,
وممــا ال شــك فيــه أ ّن هــذه اآلليــات ســتكون
أكثر تنوع ـاً وأكثر تأثيراً وفاعلية بعد ظهوره
المبــارك ,لهــذا يتوقــع أنــه Qســيعمل
بأقصــى مــا لديــه لالســتفادة الكاملــة مــن
الوســائل االعالميــة والثقافيــة والتربويــة
الجديدة لتدعيم ومتابعة مهمته اإلرشــادية
التربويــة ,واألمــل معقود على تعدد وســائل
التوجيه وتنوّعها في المستقبل ,فإن اإلمام
المهــدي ،سيســتخدم وســائل عصــره فــي
المواجهة مع خصومه.
وما يهمنا في هذه الدراســة هو التعيين
الفعلــي للوســائل التــي توفــرت لديــه,Q
واإلشــارة إلــى تأثيرهــا الفعّــال فــي توجيــه
األمّــة ,بالرغــم مــن اســتمرار تأثيــر هــذه
اآلليات حتى عصرنا.
ووإ ّن محدوديــة وســائل التوجيه آنذاك
_أي خــال فترة الغيبــة الصغرى_ لم تمنع
مــن خدمــة األهــداف وتحققها ,ومــا تزال
هــذه الوســائل جديــدة ،وإ ّن تنوعهــا يعطي
الوســائل المحــدودة مجــاالً أوســع لزيــادة
فاعليتهــا في تحقيق تلــك األهداف ,فآالت
المطابــع وأجهزة الحاســب والتلفــاز مكّنت
اإلنســان المســلم مــن زيــادة طبــع ونشــر
وتداول األدعية والمراسالت وغيرها.
وإذا كان بعــض هــذه األســاليب قديم ـاً
وتقليــداً ديني ـاً معروفاً في الثقافة الســائدة
فــي عصره ,Qفإ ّن قســماً منهــا أصيل في
تاريــخ األنبيــاء ولكــن انقطــع عنــه النــاس
فتــرة مــن الزمــن ,فأحيــاه اإلمــامQ
بعــد انقطــاع ,وجعلــه أســلوباً متأص ـاً في
الممارســة العباديــة لمتابعــة أوضــاع األمّــة
ومواجهــة األمــور المســتجدة ,ومــن هــذه
األســاليب تعيينــه للســفارة في أثنــاء غيبته
الصغــرى ,وكذلــك تعيينه لخــط المرجعية
الدينيــة وتوصيفــة شــخص الفقيــه ومــا هي
مهامــه اإلرشــادية للجماهيــر المســلمة في
فترة غيبته.Q
وسوف نشير إلى بعض هذه األساليب:
�أوالً :ال�سفارة:
فقــد عيّــن اإلمــام نواب ـاً ليكونــوا همزة
وصــل بينه وبيــن قواعده الشــعبية الواســعة
الممتــدة فــي أرجــاء العالــم اإلســامي
الكبير,وظــل عمــر الســفارة خــال فتــرة
غيبتــه الصغــرى فــي حــدود ســبعين عام ـاً
هجري ـاً متتابع ـاً ,وهــي المــدة التــي بــدأت
بوفــاة اإلمــام الحســن العســكري ســنة
(260هـ) حتى (329هـ).
وتوالــى على الســفارة أربعة نــواب أدوا
مهامهــم الشــرعية فــي اإلرشــاد والتوجيــه
نيابــة عــن اإلمــام Qفــي ظــروف ســرية
صعبــة ,ومــع ذلــك تمكنــوا مــن إيصــال
التوجيهات,وتبليــغ األحــكام والتعليمــات
الصــادرة منــه Qإلى أكبر عــدد ممكن من
قواعده الشعبية الموالية لقيادته.
واتبــاع الســفارة لألســلوب الســري
المنظم جعلهــا تقوم بمهامها ومســؤولياتها
دون أ ْن تثيــر الســلطة ضدها ،أو على األقل
لــم تعطهــا فرصــة مضايقتهــا بشــكل يعيــق
مهامها التكليفية ,وفي الوقت نفسه خففت
الســفارة حــدة الضغوط ,والقلــق ,والتوتر
التــي كانت تكتوي بها قواعد اإلمام المهدي

يوسف مدن
صاحب

كتاب بناء الشخصية في خطاب اإلمام المهديQ

 Qومواليه ومؤيدوه.
وتولــت الســفارة أيض ـاً مهمــة قبــض
األموال واســتالمها ,وحملها مــن الموالين
لإلمــام ,Qوتوزيعهــا بيــن القواعــد
الشــعبية ,كمــا بذلــت جهدهــا الشــرعي
الضخم في نقل األســئلة وأجوبة المســائل,
وحل المشــكالت الحاضرة ,ونقــل األدعية
والزيــارات ’,والمكاتبات ,والرســائل منه
 Qإلــى جماهيــره ثــم تداولهــا ونشــرها
وتثقيف الناس بها.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ,فالنــواب
أنفســهم كما يذكر الشــيخ الطوسي والشيخ
الطبرســي ،تصــدوا بصبــر وشــجاعة لحل
المشــاكل العلميــة ,والدخــول مــع ســائر
االتجاهات الفكريــة والمذهبية األخرى في
حــوار عقائــدي دفاعاً عن الــذات المنتظرة
وتوجيهاً لها نيابة عن اإلمام المهدي.Q
إ ّن السفارة حققت ثالثة أمور:
 _1تهيئــة أذهــان األمّــة للغيبــة الكبرى
التي مازلنا نعيشها منتظرين صابرين.
 _2رعايــة الســفارة لشــؤون المواليــن
لإلمــام فــي غيبتــه األولــى ,وحفــظ
مصالحهم.
 _3القيــام بمســؤوليات التوجيــه
واإلرشــاد وحــل مشــكالت المســلم ونشــر
ثقافــة االنتظــار وتداولها على امتــداد فترة
الغيبة الكبرى.
ثانياً :الوكالء:
رافقــت الســفارة طريقــة اتصــال
أخــرى ,فاإلمــام المهــدي Qعيــن عــدداً
مــن الوكالء ليقومــوا بطريقة غير مباشــرة
بمهمــة االتصال بين المؤمنين بقيادته وبين
سفرائه.
وقد ثبت باألحاديث الشــريفة ,والنقل
التاريخي وجود وكالء آخرين غير الســفراء
األربعة_لإلمــام المهــدي Qينتشــرون في
مختلــف البالد اإلســامية التــي فيها أناس
مــن شــيعة اإلمــام ويحتاجــون إلــى وجــود
قنوات بينهم وبينه.Q
ثالثاً :المرجعية:
بعــد انتهــاء فترة النيابة والســفارة لجأ
اإلمــام المهــدي Qإلــى أســلوب آخــر لــم
تعرفــه الجماهيــر مســبقاً ,فابتكــر وســيلة
جديــدة ،حيــث عين فيها فقهــاء األمّة على
خط ومذهــب أهل البيت Kقــادة لقواعده
الشــعبية ,ليكونــوا أداة اتصــال جماهيريــة
غيــر مباشــرة بــه ,وليــؤدّوا مهامهــم
اإلرشادية لألمّة.
وتجاوبــت جمــوع الشــيعة فــي كل مكان
وعصر مع المرجعية منذ لحظة تأسيســها،
والذيــن بلغــوا ذروة اجتهادهم فــي التوجيه
المعرفــي والســلوكي ألفــراد األمّــة ,وهــذه
صانــت المرجعيــة وحــدة المواليــن لإلمــام
المهدي.Q
وعلــى هــذا ليســت المرجعيــة الدينيــة
فكــرة ابتكرهــا علمــاء الشــيعة كمــا يذهــب
إلــى ذلــك كاتــب إســامي معــروف ,وإنما
منشــؤها توجيه مباشــر من اإلمــام المهدي
 Qوبتوجيــه نصــي يتناقلــه الــرواة الشــيعة
وهــو( :وأمّا الحــوادث الواقعة فارجعوا فيها
إلــى رواة حديثنــا ,فإنهــم حجتــي عليكم,
وأنــا حجــة اهلل) و (مــن كان مــن العلمــاء
صائن ـاً لدينــه مخالف ـاً لهــواه ,فللعــوام أن
يقلّدوه).

فالمرجعيــة وفق هذا النص نســيج فكر
اإلمــام Qالنجــاز المهــام اإلرشــادية التي
ابتغاها.
رابعاً :الر�سائل والمكاتبات:
وهــو أســلوب قديــم لتثقيــف القواعــد
الشــعبية المؤيــدة لــه ,ولقــد اســتعمل هذا
األســلوب األنبيــاء ,واألوليــاء ,وعبــاد
اهلل الصالحــون ,والحاكمــون ,ومــا يــزال
حتــى اآلن وســيلة اتصــال بيــن كل األطراف
المختلفة.
والرســائل المكتوبــة التي بعثهــا اإلمام
 Qنوعان:
أ_ رســائل كاملــة مكتوبــة ومدونــة
للمرجعية التي تشرف على قيادة مواليهQ
في فتــرة غيبته الكبرى ,حيــث وجّه اإلمام
المهــدي Qرســالتين مشــهورتين للشــيخ
المفيد Jالذي تصدى للقيادة والمرجعية.
ب_ ورســائل أخــرى تمثــل إجابــة علــى
المشــاكل والمسائل ،مثل مسائل األسدي,
والحميــري وغيرهمــا ,ومنهــا إجابات عنه
 Qعــن المســائل المحــددة ,وتنقــل هــذه
المســائل واإلجابــات إلــى النــاس وبخاصــة
قواعده الشعبية.
خام�ساً :الأدعية:
ولمــا كان مــن الصعــب إيصــال أفــكاره
 ,Qوتعاليمــه ,وقيمــه ,ومفاهيمــه
األخالقيــة لقواعــده الشــعبية كافــة بســبب
غيبته ,وتعامله غير المباشر معهم ,اتخذ
اإلمام الدعاء إحدى وســائله لرســم سياسة
التوجيه لألمة ,وأداة للمعرفة.
وقد اســتعمل اإلمام المهدي Qالدعاء
أداة للتوجيه االجتماعي والنفسي ,وطريقاً
لعالج النفس مــن آفاتها ,وعيوبها وذنوبها
تمهيــداً لتزويدهــا بالســمات األخالقيــة
السوية ,وإمداد الفرد بالمفاهيم العقائدية
واالجتماعيــة الســليمة التــي تعينــه علــى
مواجهة حركة الحياة وفق قواعد صحيحة.
لقد اتخذ اإلمام Qمن الدعاء أســلوباً
فعاالً في إنجاز التربية العبادية للمجتمع في
فتــرة غيبتــه ,أل ّن الدعاء يتضمــن مفاهيم
عقائديــة ,وقيــم تشــكل اإلطــار األخالقــي
المرجعــي للــذات ,وهــو يشــحذ النفــس
بالهمــة واإلرادة الحاســمة ,وباإلضافة إلى
ذلــك يمثــل الدعــاء طريقــة روحيــة لتفريــغ
الشــحنات االنفعاليــة مــن النفــس ,وهــي
جميع ـاً أمور تجعل منه طريقة نفســية تقوم
وبناء وقائياً للشــخصية
بوظيفــة مزدوجةً ,
وعالجاً لما فيها من أمراض.
والدعــاء مناجــاة خفيــة بيــن اإلنســان
وربــه ,وهــو أفضــل صــورة للتعبيــر عــن
اإلحســاس باآلخريــن ,ولهج ـاً بالشــعور
بالغيــر ,فقد أكــدت الروايات أهمية شــيوع
الــروح الجماعيــة فــي الدعــاء ,وقــد عرف
عنــه Qعــدد مــن األدعيــة المنســوبة إليــه
التي تجسد اإلحساس بالجماعة ,وبخاصة
دعاؤه في االهتمامات العامة ,فهذا الدعاء
يمثل قمة االهتمام بالغير.
إن اإلمام المهــدي Qمارس عدداً من
األدعيــة التــي ينســبها الــرواة والمؤرخــون
إليــه ,مثــل دعــاء التوحيــد ,ودعــاء
االهتمامــات العامــة ,ودعــاء الســمات,
والميثــاق ,والحكمــة والفــرج للعلــوي،
وأدعية أخرى.

التهيؤ اإلعالمي للظهور والغزو اإلعالمي املعادي
.....

إذا راجعنــا نســبة القــراءة عالمياً ومحلياً ,بســبب الغزو االنترنيتي والفضائــي ،وتأثير الصورة
بســبب جاذبيتهــا وســحرها وهيمنتها علــى المتلقي ...نجد أنّه البدّ من بحث وســائل ايصال الرســالة
العلمية وما يدّونه الفقهاء حول الظهور الحتمي المقدّس عبر وســائل فاعلة بالنشــر ,وتتم من خالل
إعــام بنّــاء يرتقي باإلنســان ويروّض أفــكاره بالحث على تزكيــة النفس بالعلم واالخــاق والرياضة
الروحية ،وشده الى ما ينتجه العلماء من رؤى حول التهيؤ لليوم الموعود.
إ ّن نشر الفضيلة واألخالق والعفة والنقاء والطهر واالنعتاق من الشيطان ,والوصول الى مراقي
الكمــال بالمواظبــة على كبح جماح الرغبات الدنيئة الفاســدة بســرقة المال العــام ,أو االحتيال على
النســاء اليقاعهن بشراك الرذيلة والفساد ,ونشر الفسوق والعصيان ,ونشر الفاحشة ,ومن يحاول
ذلك فإنّه يحارب اهلل ورســوله ،فجزاؤه جهنم وســاءت مصيراً ,وباألخصّ من يروّج اعالمياً لنشــر
الفساد في أوساط شبابنا وشاباتنا لحرفهم عن عقيدتهم ...واإلعالم الرسالي عليه فضح المفسدين
وعــدم دس الــرأس بالتراب كالنعامة ،بل التصدي لكل زمر االرهاب المالي واألخالقي والعقائدي,
فال مصالحة مع أعداء اهلل ,اعداء المجتمع ,فاإلعالمي النزيه ينطلق من دينه وليس من مؤسسته
ومــا تمليــه عليــه ،أو من نزواته وأنانيته وغطرســته وكأنّه ملــك الحقيقة كلها ،وال يعلــم أنه إ ْن تفوق
بالشــعر جهــل الطــب ,وإ ْن تفوق بالرســم فاتته علوم الفلــك وهكذا ,فإ ّن التفوق بمجــال ال يدعو الى
الغرور والكبرياء ,فاإلنسان محض نقص.
إ ّن مواالة الشياطين تكون باتباع الهوى وبعبادة الصنم والطاغوت ...وأمّا السعي للتمكين اإللهي

بالنصــرة واحقــاق الحــق فيتم عن طريق الســير لخدمة المجتمع وليس بمســيرة الطغــاة وتدحرجهم
المريــع ،مــن الرومــان واالباطرة والكســروية والقيصرية ,ومن نيــرون الى جنكيزخــان وتيمور لنك
وأبي جهل وأبي سفيان ويزيد والحجاج ،وآخرهم صنم البعث صدام .فعلى اإلنسانية واإلعالم الجاد
التركيــز علــى أ ّن الطغيان نهاية العمران وزوال الملك وهدم الديــار وإحالل الخراب ,وعلى اإلعالم
التذكيــر بــأ ّن اإلنســانية إذا تنكــرت لمنهج الرســاالت واألنبياء فهي ســائرة إلى الحضيــض؛ فالعالم
بأسره بحاجة إلى دعوات االصالح .فالعلماء ,والربانيون ,الناطقون بالحق ينبغي أ ْن يعلو صوتهم,
فإ ّن األغلبية تحترم وتحاول أ ْن تتبع من يطالب باإلصالح السياسي ,واالجتماعي ,والفقهي.
وبارتــداء الحجــاب ,ونشــر التفقــه بالديــن ,واألمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ,وتأكيد
اهمية األدب والفن والمســرح بخدمة االســام والعقيدة ,فهذه الصرخة المدوية قد أكلت من جرف
االستبداد وسهّلت بوأد مشروعه برغم وحشيته إ ّن دعوة الحق مازالت مجسدة بالمجتمع ،وإ ّن دعوة
الحق ال تنطفئ شعلتها وال تذوي أطروحاتها.
وبالطبــع فــإ ّن الصيــرورة الحضاريــة والوعي الفكــري ال ينتج بيــن ليلة وضحاها ,فهــو كالنحت
بالصخــر يحتــاج مراس ـاً وصبراً وتحمّل اآلالم ومشــقتها ,فس ـلّم الكمال يحتاج نهضــة ثقافية توعوية
إعالمية ومنبرية ،واصدارات دائمية تخوض غمار المعرفة االلهية عن حقيقة االمام المهدي,Q
فديمومــة البحــث والتأكيــد االعالمــي بحتمية الظهــور المقدّس يحقــق األرضية الخصبــة والمالئمة
لتكويــن الوعــي الجمعــي باالنتظــار االيجابــي لخــروج بقيــة اهلل Qلحكــم الحــق واحــال العدالــة,

صباح محسن كاظم
الكتاب  /االعالم واألمل الموعود /الباب الثالث

والنضج المنشود والمؤمل بالتغيير العالمي المدوي ,فكل اعالمي ونخبوي يحترم دينه وعقله يسعى
جــاداً للوعــد اإللهــي ،وخيار الســاحة مفتــوح في االنترنيــت أو بالفضائيات لنشــر قيم الحــق والعدل
وااليمان والتقوى ومبادئ محمد وآل محمد -صلوات ربي عليهم أجمعين ،ففضاء المعرفة مشــرعة
أبوابــه للمقاالت والبحوث والمناظرات واالطروحات ,فباإلمكان اســتثماره االســتثمار االمثل ,ليس
بالدردشــة الفارغة التافهة الفاســدة أو النظر بالمواقع االباحية الهدامة أو كتابة الخواطر الســمجة
التي يسرقها المتطفلون الواحد من اآلخر ,فاإلنترنيت لو استثمر من قبل المسلمين لهدوا به العالم
بعلــوم آل محمــد ,Nلكــن الخــواء الفكــري ,والتشــاتم ,واالنحطاط العلمــي ,وثقافــة الكراهية,
وثقافــة إفناء اآلخر هي التي تنتشــر بأروقة مواقعنا ومنتدياتنا ،يــا لهول الفجيعة والجهل!! .إ ّن خط
اإلمامة هو االمتداد للنبوة والرســالة ,وهو أمل االنســانية بســعادتها كما قال الحبيب المصطفىN
فــي الحديــث( :إنّي تارك فيكــم الثقلين كتاب اهلل وعترتــي أهل بيتي ،)...فصاحــب العصر والزمان
وخليفة الرحمن كما ورد عن الشيخ الكليني Gوغيره عن اإلمام جعفر الصادق Qانه علّم زرارة هذا
الدعــاء ليدعــو بــه في غيبة اإلمام Qوامتحان الشــيعة( :اللّهم عرّفني نفســك ,فإنّك إ ْن لم تعرّفني
نفســك لــم اعرف نبيــك ,اللّهم عرّفني رســولك ,فانّك إ ْن لم تعرّفني رســولك لــم اعرف حجتك,
اللهم عرّفني حجتك فانّك إ ْن لم تعرّفني حجتك ضللت عن ديني.)...
أيّهــا األمــل المنت َظــر فــاز متّبعك ونجــا مصدّقك وخاب مك ّذبك وخســر جاحــدك والمتخلف عن
نصرتك ،واالستعداد ليوم ظهورك وكل من ينهج نهجك هو من السعداء.
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التمهيد المهدوي
هيئة التحرير

ا ّن انت�شار مذهب �أهل البيت حالة حتمية �سي�ؤول �إليها �أمر الب�شرية
ال محالة ،وان م�س�ألة تحقيقها امر بات قريبا؛ ال�سباب كثيرة ،من ابرزها
الفكر ال�ضخم واالطروحة المفعمة بعالج الم�ش��اكل الب�ش��رية المزمنة،
فالدي��ن المحم��دي يمثل حالة التوا�صل الحيوي مع مبادئ ال�س��ماء و�إلى
يومنا هذا من خالل ولي اهلل الأعظم الحجة بن الح�سن.Q
ونحــــــ��ن في ((�صدى المهدي)) �س��نفرد لهـــــ��ذه الظاهرة الحتمية
�صفح��ة خا�صة نتناول خالل اعمدتها انت�ش��ار الت�ش��يع فك��ر ًا وعقيدة في
�أغلب بلدان العالم والذي ي�سهم ان �شاء اهلل في تهيئة الأر�ضية المنا�سبة
والجو المالئم للظهور المبارك ل�صاحــــــــب الع�صر والزمان .Q

شيعة تشاد أرض بكر لقبول الفكر ّ
النري
بحيرة تشاد

مركز صناعة اللحوم في تشاد

الواقع الجغرافي  /الموقع وال�سكان:
تشــاد جمهوريــة تقــع وســط افريقيــا ،تحدّهــا الســودان شــرقاً،
وجمهورية افريقيا الوسطى والكامرون جنوباً ،ونيجيريا غرباً ،والنيجر
في الشمال الغربي ،وليبيا شماالً.
تبلــغ مســاحة تشــاد  1,284,000كــم ،2أمّــا تعــداد ســكانها فيبلغ
 10,781,000مليون نسمة.
واللغات الرسمية فيها هي الفرنسية والعربية.
الواقع االقت�صادي:
صحيح أ ّن شــمالي تشــاد يتكوّن من أراض صحراويــة وصخريّة إالّ ا ّن
جنوبها أراض صالحة للزراعة ،بل منتجة لكثير من المحاصيل.
فتشــاد تعتمــد فــي اقتصادهــا علــى االنتــاج الزراعــي بشــقيه النباتي
والحيواني ،إضافة الى الدخل الناتج من الجمارك والبترول.
واهــم المنتجــات فيها هــي االرز ،القطــن ،الذرة ،قصب الســكر،
الفول السوداني ،السمسم ،الصمغ العربي ،والمانجو والبرتقال.
ولديها ثروة حيوانية هائلة من األبقار واألغنام واإلبل ،وتعتبر تشــاد المصدر
الوحيد للحوم لدول وســط وغرب افريقيا ،وتتمتع بثروة ســمكية كبيرة مما يتوفر
في بحيرة تشاد.
وباإلضافــة إلى البترول الذي تمّ اســتخراجه وتصديره ،فهناك مخزون هائل
من الذهب والحديد واليورانيوم والزنك والرخام.
الواقع الديمغرافي  /الديني:
يذكر كتاب التشــيع في افريقيا ،الصادر عن اتحاد علماء المســلمين أنّه تبلغ
نســبة المسلمين  %85من مجموع السكان في جمهورية تشاد ،وهم على المذهب
الس ـنّي المالكــي .امّا الباقون من الســكان فهــم من ملل ونحل أخــرى كالنصرانية
(بروتستانية وكاثوليكية) والوثنية وديانات أخرى.
ال�شيعة في ت�شاد:
تشــير دائــرة المعــارف الحســينية أ ّن نســبة متبعي مذهــب آل البيت ،Kمن
المسلمين الشيعة اإلمامية في تشاد تبلغ  %2من مجموع سكان تلك البالد.
دخول الإ�سالم ربوع هذه البالد:
بعد أ ْن كانت تشاد تقبع تحت نير الظالم ،تسودها الوثنية اإلحيائية ،وتنخر
فــي بنية ســكانها أباطيــل وخرافات الوثنية ،بــزغ عليها فجر اإلســام مع طالئع
الجيوش اإلســامية ،وذلك في القرن األول الهجري (الســابع الميالدي) ،حيث
حملت تلك الطالئع رايات العقيدة اإلسالمية والنور المبين إلى العالمين.
وقد حدّد الباحث (الشاطر البصيلي) بد ّقة تاريخ وصول المسلمين الى منطقة
تشــاد بـ ســنة 666م ،حيث وصلــوا إلى (تيبســتي) الواقعة شــمالي منطقة حوض
تشاد.
لقد بدأ االســام يشــق طريقه بهدوء الى مناطق تلك البالد عن طريق التجّار
المســلمين القادمين من الســودان شــرقاً ،ومن ليبيا شماالً ،ثم أخذ الحكّام بعد
إسالمهم ينشرونه ،فانتشرت الثقافة االسالمية ومعها لغة القرآن ،اللغة العربية
التي أصبحت هي لغة التخاطب والتفاهم بين القبائل التشادية.
الت�شيع �إلى ت�شاد:
دخول
ّ
يعود ظهور الدعوة إلى التش ـيّع في تشــاد وحســب الباحث الدكتور ح ّقار محمد
أحمد-رئيــس ومديــر المركــز الثقافــي للبحــوث والدراســات االفريقيــة ،إلى ما
بعــد قيام الثورة اإلســامية في إيــران 1979م ،حيث بدأها رجل يدعى -يوســف
بريمة_ ومع أنّه لم ينجح في توسيع دعوته حينئذ ،إالّ أنّه قد أودع البذرة األولى،
بل أسّس اللبنة األساس لمذهب اإلسالم الحق ،إسالم محمد Nوآله الطاهرين
 Kفــي تلــك الربــوع البعيدة ،وســط الصحراء الشاســعة المتراميــة االطراف،
صعبة المراس ،والتي ليست بسهلة المعاش على الناس.
واقع الن�شاط ال�شيعي في ت�شاد:
يبــدو أ ّن ليس للشــيعة جهات تعليميــة ومدارس ذات حضور واضح في تشــاد،
فليــس هنــاك من مؤسســات تذكــر غير ما ينتشــر حــول الجامع الكبير فــي مدينة
انجامينا العاصمة من مكتبات صغيرة ،وما قد يحصل عليه الزائر فيها من بعض
الكتب التي تخصّ الشيعة ،وتعليمات مذهب محمد Nوآل البيت المحمدي.
إ ّن التشــيع هنــاك يعتمد في نشــر مذهبه علــى بعض (الخــاوي القرآنية) من
خــال النشــاط التعليمــي الضعيــف فيهــا ،أو مــا قــد يقام مــن مســابقات قرآنية

وادي بارداي عند جبال تيبستي

ومعــارض ســنوية لبعض بالد اإلســام ،ومن حركــة االبتعاث للطلبة التشــاديين
إليران وسوريا ولبنان لدراسة فقه آل محمد.N
�شخ�صيات �شيعية ت�شادية:
لم يمنع النشاط الشيعي المقتضب في تلك البالد من بروز بعض الشخصيات
الشيعية التي لم تبخل بمعرفتها وحراكها على خدمة هذا المذهب الصراح ،فكان
من تلك الشخصيات التي اثبتت وجودها على الساحة ،معلنة وميض الحق وبداية
االمل في ربوع تلك البالد.
 يوسف بريمة:وهــو مــن أوائــل من تأثّــر بالتشــيع ،ودعا الــى نشــر المذهب في تشــاد ،غير
انّــه جوبــه عندهــا بالصد ولكنــه لم ينثن على عزمــه ،فانتقل الــى جمهورية بنين
المجاورة ،وأقام نشاطه هناك.
 آدم بن آدم:الذي ينشط في الدعوة الى مذهب آل البيت Kفي بالده.
 سيسي سليمان: عبد اهلل هاشم:وهما من أشهر دعاة التشيع في األوساط الطالبية التشادية.
 عبد اهلل تامبا:الذي تشيع عند زيارة له للسودان ،وقد أثّر عبد اهلل على بعض كبار المسؤولين
في بالده.
 حواء ابتشه:وهي ناشطة في نشر التشيع داخل األمانة العامة للحكومة.
�شيعة ت�شاد  /الواقع والطموح:
تقــول المصــادر التاريخيــة انّــه قامــت اول مملكة عربية إســاميّة في تشــاد،
وذلك في القرن الثاني الهجري ،اي القرن الثامن الميالدي ،واســم هذه الدولة
(مملكة كانم) وقد قامت في المنطقة الواقعة شمال شرقي بحيرة تشاد ،ثمّ اتّسع
نفوذها شــمال منطقة الســودان االوسط بأكملها ،وقد اســتمرت تلك الدولة حتى
دخول االستعمار الفرنسي للبالد سنة  1920الى القرن العشرين الميالدي.
إ ّن أهم ما يستخلص من هذا الخبر ،هي ا ّن هذه البالد قد قبلت دين االسالم
مبكراً ،وليســت على مستوى االفراد ،بل على مستوى المجموع ،بل الدولة ،وما
يتبــع اقامتهــا مــن جهود وفاعلية كبيــرة ،البدّ وأ ْن يســبقها اقتناع بمــا يقدم عليه
رعيتها ورجالها.
انّها ألرض بكر ،وخامة جاهزة لقبول الفكر النيّر ،حيث االنسان التشادي،
وفكــره الخصــب ،ومــا دام انّه قبل فكر اإلســام ،وتقبّل لغة القــرآن ،فالبدّ انّه
وحتما سيجهز للقبول باإلسالم الحقّ ،فكر رسول شريعة اإلسالم محمد Nوآله
 ،Kعترتــه الطاهــرة الذيــن لم ولن يحيدوا عنــه وعن أوّل الثقليــن ،كتاب اهلل
المجيد.
ومــا دام واقــع حــال هــذه البــاد ،حيث تخلــو من مؤسســات التبــاع آل البيت
 ،Kولكنهــا ال تخلــو من ابتعاث الطلبة لدراســة فكر آل البيت ،Kوال تخلو من
شــخصيات تشــادية آلت على نفســها نشــر نعمة مذهب آل محمد Nفي بالدها،
فصار لزاماً على من يهمهم األمر أ ْن يرعوا تلك الربوع وذلك بأ ْن:
 -يســتمروا بالعمــل علــى المســاعدة بابتعــاث الطلبــة للبــاد اإلســامية

مزارعون في جنوب تشاد

لإلعداد أل ْن يكون رجوعهم لبالدهم نواة لحوزات تتولى تدريس الفكر االســامي
الشيعي هناك.
 المســاعدة فــي بنــاء الحــوزات والحســينيات ومــا يتبعهــا مــن تأســيسالمكتبــات ودور النشــر لتكون ســاحة رحبة ومنطلقاً لتعليــم الناس الفكر الحق آلل
محمد.N
 جذب الشباب خاصة في مشاريع تنموية وثقافية لكي يأخذوا دورهم فيالساحة األرحب ،مساحة بالدهم كلها كي ينوروا الناس بما هو عليه فكر ومذهب
آل بيــت النبــوة ،Kوبانّهم الثقل الثاني بعد كتاب اهلل القرآن الكريم ،وانّهم لن
يفترقــوا عنه حتّى قيام الســاعة ،وذلك حتى يســهم شــعب تلــك البالد من خالل
هــذه المعرفــة بأ ْن يكونــوا ممن يهيّء طريــق الكمال االنســاني ،بتمهيدهم لخاتم
العترة الطاهرة ،اإلمام صاحب العصر والزمان ،الحجة المهدي.Q
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تتمـــات
ّ

تتمة ...ابعاد األمل يف انتظار اإلمام املهديQ
الحظ انّه حتى على صعيد الطابع العلمي كم هو يضخ بالفوائد
العظيمــة ،وأحد ابعاد هذه القاعــدة النبوية حصن من االنحراف
او عاصم من االنحراف ،من خالل آليات عديدة:
فهــو يعصم مســيرة االيمان ،الحــظ التأثيــر الوقائي العاصم
للعقيــدة المهدويــة ،وهــي علــى مســتوى المســلمين ال فقــط علــى
مستوى الشيعة ،فكل من يدّعي المهدوية يتم تكذيبه بحسب ما ورد
من اخبار ووعود النبي ،Nإذ ان المسملين موعودون بالمهدي ال
بالســلفية وال باالخوان وال بغيرها مــن الحركات .فكل مونتاج بديل

عــن االصــل يحاول اختطاف ذهن البشــر عــن البوصلــة الحقيقية
يتــم تكذيبــه ،فااليمــان باالمــام المهــدي Qواق عــن أي اغتــرار
بايــة اطروحــة زائفــة .واللطيف ا ّن فــي هذا األمل وهذا المســتقبل
الموعــود والرؤيــة النبوية المعلمة للبشــر حول هــذا االمل قد حدد
في الروايات حتى معالمه العســكرية ،ومعالمه االمنية والسياسية
واالرهاصــات المرافقة له ليقول لنا النبــي Nإ ّن معلم هذا الفرج
ال تشــتبهوا فيــه مع زيفيــات اخرى ال من جهة االرقام العســكرية،
وال مــن الجهــة الزمنية وال الجغرافية ،بــل ا ّن كل المعالم واضحة

امامكم .فهو عاصم وواق ومثبّت للبشــر على الطريق المســتقيم،
وكل البدائــل الزيفية تســقط ،فهناك الكفــوء المذخور لهذا االمر
وهــذا معنــى االصطفاء والحجيــة ،فإ ّن االمامة االلهيــة واالعتقاد
بها وبالدولة االلهية .طموح وتطلع الى شيء عظيم.
طبيعــة الحديــث النبوي انّــه منفتح على جوانــب عديدة ،االن
لو نســتطيع ان نرصد الفاظ الحديث الشــريف النّــه Nالقاه بعدة
قوالــب (اعظــم الفــرج أو افضــل العبــادة) وغيرهــا ،وفــي بعــض
الروايــات (مــن مــات منتظــراً للفــرج مــات شــهيداً أو مــات علــى

تتمة ...انجازات اإلمام املهدي Qيف الكوفة
 والقــرآن الكريــم هيّأ المؤمنين لقبول هذه الفكرة بســردقضيــة الخضــر مع موســى ،Qفالخضر قتل الغــام بما جرى
عليه خط التكليف واعترض عليه موسى ،Qوكان فعل الخضر
صحيحاً واعتراض موســى صحيح أيض ـاً ,الن هناك ميزانين:
ميزان للشــريعة الظاهرية ,وميــزان للعلم اللدني .وهذا المثال
القرآنــي يفيدنــا فــي قضيــة ارتباطنــا باإلمــام المهــدي,Q

تتمة ...تكليفنا نحو االمامQ
وفــي قضية اإلمــام المهدي Qمــا هو دورنــا التكليفي،
أي مــا هــو تكليفنــا ،وما هو دورنــا في هذه المســائل ،نحن
نؤمــن ،وعلماؤنــا قالــوا في ذلــك :إننــا نحــن المنتَظَرون،
واإلمــام المهدي Qهــو المنتَظِر لنا ،ونحن واجبنا في هذه
الغيبــة هو العمــل باداء الفرائــض وترك المحرمــات والعمل
بكل ما يرضي اهلل(ســبحانه وتعالى) وتهيئة األمور نفســياً،

فاإلمام إذا خرج ســيرينا أفعاالً شــبيهة بأفعال الخضر ,Qبل
وأخطر وأدهى وأخفى منها.
رابعاً :أحكام جديدة:
بعد ا ْن يدخل اإلمام المهدي Qالكوفة ســيطبّق أحكاماً لم
تطبّــق من قبل ,منها :انّــه يورث األخ من أخيه ال في الوالدة بل
فــي االظلــة ,فعن اإلمــام الصادق Qانه قــال (إن اهلل تبارك و

وتهيئــة األمــور عقائدياً ،ومن ناحيــة اداء هذه الفروض من
أجل االنتظار سنكون منتظرين وكما القاعدة المعروفة التي
تقول :اللهم ارزقني يقينا كيقين المقداد بن االسود ،الزلت
واضعــا يدي على مقبض ســيفي وانتظر االمــر ،فهي عملية
انتظار حقيقي بعد التهيئة باداء كل الواجبات.
إ ّن أفضــل األعمال كما ورد فــي الحديث( :أفضل اعمال

تعالى آخى بين األرواح في االظلة قبل ان يخلق األجســاد بألفي
عام ,فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورّث األخ الذي آخى بينهما
فــي االظلــة ,ولــم يــورث األخ فــي الــوالدة) .إذا هنــاك أحــكام
جديدة سيعلنها اإلمام المهدي ,Qولهذا يتبادر للذهن تساؤل
هــو :هــل ســيأتي اإلمــام Qبشــريعة جديــدة ,بقــرآن جديد،
وبس ـنّة جديــدة!؟ الجــواب :نعــم لكــن ليــس قرآنــا غيــر قــرآن

أمتــي هــو انتظــار الفــرج) .والمــراد مــن انتظــار الفــرج هو
العمل الحقيقي لفلســفة اإلمام ،لمــاذا يخرج اإلمام؟ نقول
انّــه يخــرج ليمأل االرض قســطاً وعــدالً ،إذن يجــب أ ْن نبدأ
بالتمهيد من أجل إيجاد حالة القسط والعدل ،سيأتي اإلمام
المهدي Qوغايته تغيير هذه النفوس ،فلماذا ال نبدأ فنغير
أنفسنا لتكون أنفسنا مهيئة لهذا األمر ،فبنفس العمل أيضاً

الصراط المستقيم) ،أل ّن المنتظِر صفة عقائدية تنطوي فيها كل
المعانــي العقائديــة التي مرت ،فأنت منتظِــر يعني انك تتطلع الى
شــيء عظيم ،وانك مالزم للصراط المستقيم وال تستهويك فئات
معترضة او جماعات.
إ ّن المنتظِــر يختلــف عــن اليائــس والمســتعجل ،انــت منتظِر
فقــدرة رباطك وتخطيطك وتدبيرك ذو أفق هائل ،وهذه هندســة
وحيانيــة لشــيء عظيــم فــي هــذا االوان وهــو االنتظــار ،وهــذه
االستراتيجية ال يمكن التالعب بها.

ج ـدّه ,Nوانّمــا القــرآن هــو نفســه الموجود
بيــن أيدينا اليــوم ّ
إال ّ
ان اإلمام Qيرتب
آياته بحســب النزول ,و يشرح مطالبها
ويستخرج مصحف أمير المؤمنين.Q

نهيء أنفسنا ونهيء العالم من أجل الوصول إلى هذا اليوم.
وهنــا نكــرر الدعــوة لــكل الذيــن يريدون
البحــث في مســألة اإلمــام المهــدي المنتظر
 Qالــى انه لمــاذا تحمّلــون الشــيعة وتحمّلون
ً
أقواال ربما تستنتجونها من يمين أو
اإلمامية
شمال ،فكتبنا واضحة ،رواياتنا واضحة جداً.

تتمة ...شرح زيارة آل ياسني
فالبعــد المعرفــي هو في كون االمــام Qالعالم الفيّاض
ذا المنزلــة الرفيعــة ،وهــو ما يمثّل للبشــرية التل ّقي _وعلى
طول الخط_ من األعلى ،فالعلم يأخذ باإلنسان إلى األعلى
ويضعــه فــي مــدارج المعرفــة دائم ـاً ،واإلمام مهمــا أفاض
علــى النــاس يبقى هو صاحب المنزلــة الرفيعة والعليا مهما
عــا وارتفع مكانــة الناس بمــا أفاضه عليهم ،وهــذا البعد
العلمي المعرفي أُخذ فيه بعد آخر وكأنّه يريد أ ْن يرفع حالة

الجفاف والقســوة العلمية ،فأخذ البعد العملي الذي يتّســم
باللطافــة ور ّقــة القلــب والعطــف ،فعبّر عن اإلمــام Qبعد
تعبيــره بانّــه علــم غزير فيّــاض مصبوب على النــاس ،بانّه
فــي عين الوقت رحمة وغوث وملجأ واســع ،فالعباد متى ما
صرخوا وجدوا اإلمام ،Qبل حتى لو لم يصرخوا اســتغاثة
باإلمــام فإنهــم ســيجدونه Qالنّه ليــس غوثاً فقــط ،وانما
هــو غوث رحيم واســع يشــمل الصارخ اســتغاثة بــه والمتألم

الســاكت ،بل وغيرهمــا ،ثم عطف المقطــع الالحق ببيان
حالــة لمــا تقدّم مــن البعديــن المعرفــي والســلوكي لصفات
اإلمام ،Qزيادة في التطمين والتوكيد والتوثيق بأ ّن اإلمام
 Qانّما يحمل ذلك كلّه عن يقين منه بما يحمل ،ويجب أ ْن
تكونــوا أنتم أيضاً على يقين مما يحمل ويتمتع به ويؤديه من
أدوار ،أل ّن هذا وعد غير مكذوب.
وفــي حديــث اإلمــام الرضا Qعــن اإلمــام Qوصفاته

يقــول...( :اإلمــام كالشــمس الطالعــة المجللــة
بنورهــا للعالــم ،وهــي باألفــق بحيــث ال
تنالهــا األيدي واألبصار ،اإلمام البدر المنير،
والسراج الزاهر ،والنور الساطع ،والنجم الهادي
فــي غياهــب الدجــى ،والمنجــي من الــردى...
اإلمــام األنيس الرفيق والوالد الشــفيق واالخ
الشــقيق ،واألم البرّة بالولــد الصغير ،ومفزع
العباد في الداهية النآد.)...

تتمة ...وجوب وجود الحجة الالزمة يف األرض
وفــي حديــث آخــر بيّن اإلمــام Qفيه الحجــة في األرض
وغيبته كما في (الكافي) عن األصبغ بن نباتة قال :أتيت أمير
المؤمنين Qفوجدته متفكراً ينكت في األرض فقلت :يا أمير
المؤمنيــن مالي أراك متفكــراً تنكت في األرض ,أرغبة منك
فيها؟ فقال :Qال واهلل ما رغبت فيها وال في الدنيا يوماً قط
ولكــن فكــرت في مولود يكــون من ظهري ،الحادي عشــر من
ولدي ,هو المهدي يمأل األرض عدالً وقسطاً كما ملئت جوراً
وظلمــا تكون لــه غيبة وحيرة ,يضل فيها أقــوام ويهتدي فيها
آخرون.)...
فقــد إشــارات بعــض األحاديث إلــى أ ّن منــزل اإلمامQ

طيبــة ،وهو المحــل الذي يقيم فيه مع مواليــه وخواصه وكما
فــي الحديــث( :البدّ لصاح ــب هــذا األمر من غيبــة والبدّ في
عزلته من قوة ,ونعم المنزل طيبة وما بثالثين من وحشة).
وقال المجلســي في البحار( :وطيبة أسم المدينة ,فيدل
علــى كونــه Qغالباً فيها وفي ح ــواليها وعلــى أ ّن معه ثالثين
من مواليه وخواصه إ ْن مات أحدهم قام آخر مقامه).
ويمكن أ ْن تكون إحدى منازله في غيبته لألمور التالية:
أوالً :أل ّن المدينــة مهبــط وحــي اهلل ,ودار هجرة رســول
اهلل.N
ثاني ـاً :ذكرنــا فيمــا مــر أ ّن هناك تشــابهاً بيــن خصائص

تتمة ...والدة اإلمام املهدي  Qفوق الشبهات
وفي حديث ينقله النعماني في غيبته عن زرارة قال سمعت
أبــا عبد اهلل Qيقــول( :إ ّن للقائم Qغيبة قبــل أ ْن يقوم فقلت
ول ـمَ؟ قــال :Qيخاف وأومأ بيــده الى بطنه ،ثم قــال يا زرارة
وهــو والمنتظر ،وهو الذي يشــك في والدتــه ،فمنهم من يقول
مــات أبوه بــا خلف ،ومنهم من يقول حمــل ،ومنهم من يقول
غائــب ،ومنهــم مــن يقــول ولــد قبــل وفــاة أبيــه بســنين ،وهو
المنتظر ،غير أ ّن اهلل يحب أ ْن يمتحن قلوب الشيعة فعند ذلك
يرتــاب المبطلــون ،قــال زرارة :قلــت جعلــت فــداك إ ْن ادركت
ذلك الزمان اي شــيء اعمل قال Qيــا زرارة متى ادركت ذلك
الزمان فلتدع بهذا الدعاء اللّهم عرّفني نفسك.)...
وفــي حديــث ثالث عن عبد اهلل بن عطاء المكي قال( :قلت
البــي جعفر Qإ ّن شــيعتك في العراق كثــر ،وواهلل ما في بيتك
مثلك فكيف ال تخرج؟ فقال Qيا عبد اهلل بن عطاء قد اخذت
تفــرش اذنيــك للنــوكا ،اي واهلل مــا انــا بصاحبكــم قلــت فمن
صاحبنــا؟ فقال Qانظروا من غيبت عــن الناس والدته فذلك
صاحبكم.)...
وقــد علــق الشــيخ النعمانــي فــي (غيبتــه) ص 189عن هذه
الحالــة وهــي حالــة أ ْن تكون هناك نســبة من الخفــاء في والدة
اإلمــام Qوأ ْن يكــون هنــاك اضطــراب فــي وصول أدلّــة والدته

وعــدم وضــوح القضية قياســا باألئمة الذين ســبقوه Kقائالً:
(أليــس في هذه األحاديث _يا معشــر الشــيعة_ ممن وهب اهلل
تعالى له التمييز وشــافي التأمّــل والتدبّر لكالم األئمة Kبيان
ظاهر ونور زاهر هل يوجد أحد من االئمة الماضين Kيشــك
فــي والدتــه واختلف في عدمــه ووجوده ودانت طائفــة من االمة
بــه فــي غيبته ووقعت الفتن في الدين في ايامه وتحير من تحير
في امره ...اال هذا اإلمام الذي جُعل كمال الدين به وعلى يديه
وتمحيــص الخلق وامتحانهم وتميزهم بغيبته وتحصيل الخاص
الخالــص الصافــي منهم على واليتــه باإلقامة علــى نظام أمره
واإلقــرار بإمامتــه وإدانــة اهلل النّــه حــق وانّه كائــن وا ّن األرض
ال تخلــو منــه وا ْن غاب شــخصه تصديقا وايمانــا وايقانا بكل ما
قاله رســول اهلل Nوامير المؤمنين واالئمة Kوبشّــروا به من
قيامــه بعــد غيبته بالســيف عند اليأس منــه فليتبيّــن متبيّن ما
قالــه كل واحــد من االئمــة Kفيه Qفانّه بعينــه على االزدياد
فــي البيان ويلوح منه البرهان جعلنا اهلل واخواننا أبداً من أهل
اإلجابــة واإلقــرار وال جعلنــا مــن أهــل الجهــود واإلنــكار وزادنا
بصيرة ويقيناً وثباتاً على الحق وتمسكاً به فانّه المو ّفق المسدّد
المؤيّد).

النبي Nالتي تميّز بها وخصائص اإلمام المهدي ،Qومنها
إ ّن هنــاك تشــابهاً فــي أعمالهمــا الجهاديــة ،ومنهــا المــكان
الذي يكون فيه اإلســتعداد وتهيئة العدّة البشــرية والعســكرية
واالنطــاق منها لفتح البــاد ،فالنبي Oأعدّ وهيّأ أنصاره
فــي المدينة المنورة وانطلــق منها لفتح مكة وبقية المناطق،
وكذلــك اإلمــام المهدي Qفإنّــه يقتفي أثر ج ـدّه المصطفى
 ،Nفيكون اإلعداد في المدينة المنورة وما جاورها ،ومنها
ينطلــق Qويدخل مكة من ذي طوى ،وهو المكان الذي دخل
منه النبي Nإلى مكة ،ثم ينتقل لفتح البالد اإلسالمية.
ثالث ـاً :إخبــار األئمة Qأنّه في المدينة ,عن أبي هاشــم

الجعفــري قــال :قلــت ألبــي محمــد Qجاللتــك تمنعنــي من
مســألتك فتــأذن لــي أ ْن أســألك؟ فقــال( :Qســل ,قلــت يــا
ســيدي هل لــك ولد؟ فقال :نعم ,قلت :فــإن حدث بك حدث
فأين أسال عنه؟ قال :Qبالمدينة).
وكالمـ ــه Qمطلق يشمل السؤال عنه في الغيبة الصغرى
والكبرى.
وقالQالمازندراني في (شــرح أصول الكافي) :226/6
لعــل المــراد بالمدينــة مدينة الرســول Nوفيه داللــة على أ ّن
إقامــة حــال الغيبــة فيها أكثــر ,وقد نقــل أ ّن أبا هاشــم رآه،
ويحتمل أ ْن يراد بالمدينة سر من رأى ,واهلل أعلم.
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األدب المهدوي

أسرج خيولك

شعـــراء مهدويون
ألبي أمل الربيعي

فإذا ُقتلتَ فإ ّن مثلَكَ لم يَمُت

بل ســوفَ تبقى مِشعالً ن ـوّارا

النفوس وإنّما
بذل
ما العارُ في ِ
ِ

هو أن نَــرى في موطني ك ّفارا

العارُ ان حكَمت بــادكَ زمرة
َرع محمد ان تدعي
عجباً بش ِ

الدينالحَنيفِسِتارا
سدلَتعلى ِ
وأذا َقـتِ الشَّعبَ الهَوا َن ِجهارا

العراق همومُهُ ال تَنجلي
شعبُ
ِ

حتى يكو َن له الكتابُ مَسارا

ُّ
الشعوب إذا تُقاسُ همومُها
كل
ِ

بهمُومِهِ مــا س ــاوتِ المِعشارا

ـام آ َن أوانُ ـكــم
يــا فتية االسـ ـ ِ

أن تَطرُدوا عن أرضِنا األشرارا

يأبى لنا الشرَفُ الرفيعُ بأن نَرى

ابن (هند) يُصفِد األحرارا
قيد ِ

هيهاتَ أن يَرضى المذلَّةَ معشَر

الحسين شِعارا
جعلوا لهم حُبَّ
ِ

فاشدد رِكــابـكَ للجهاد فإنّما
وأقم قِصاصاً بالطغاةِ فإنّهم

َركب األخطارا
هلَكَ امرؤ لم ي ِ
قــد أصـبـحــوا بدمائنا تُ ـجّــارا

لمسلم
واهلل ال عِــرض يُصا ُن
ٍ
فمتى نرى للدين صرحاً شامخاً

ـاء ل ـل ـعــدا مُ ـن ـهــارا
ونَ ـ ــرى بـ ـن ـ ً

عـجّـ ُل فديتُك بانتظاركَ أمة

إن ُقــدتَـهــا تَبلغ ب ـكَ األوط ــارا

واع ـلــم ولــيّ اهلل إن جنودكم

عشقوا النبيَّ وآلَـ ـهُ األطـهــارا

إن تَدعُهم لبّوا وان وجَّهتّهُم

الجهاد وجدتَّهم أنصارا
نحوَ ِ
وج ــدوكَ حقاً مـنـقِــذاً مِـغــوارا

تبق فــي وطني لَـهُــم آثــارا
إ ْن ِ

قد عاهدوكَ على الوال ِء ألنّهم

 .3ويصــف لإلمــام Qواقعــة الطــف
وحالة جدّه الحســين ،Qمستنهضاً إياه لألخذ
بثارات جدّه من المعتدين فيقول:

أوغــر المجندون صدر حاكــم المدينة الناصبي
بحجّــة أ ّن (أبــا راجــح) وبتهمــة مزعومــة يس ـبّ
الصحابة.
لقــد احضــره الحــرس فأمــر الحاكــم بضربه،
فضُــرب ضرب ـاً شــديداً ،ولم يُكت ـفَ حتــى بالتمثيل
بــه ،بل تفننــوا بذلك حتى أنهم عمــدوا إلى تخريب
وجهــه ،إذ ســقطت ثنايــاه ،ثــم عمدوا إلــى إخراج
لســانه وجعلوا فيه س ـلّة من حديــد ،وخزقوا أنفه،
ووضعــوا فيــه حب ـاً ،تمادياً فــي إيذائه .ثــم أُمر أ ْن
يُدار به في المدينة_وهكذا حتى ســقط على االرض

وشارف على الهالك.
ولــم يكتفِ ذلك الحاكــم الناصبي بذلك بل أمر
بقتلــه ،لــوال رجاء بعض حاشــيته بأنّه شــيخ كبير،
وقــد ناله مــا يكفيه ،وأنــه اآلن ميّت ،فأمــر بتخلية
أمره ،ولم يشكّ أحد أ ّن أبا راجح سيموت في ليلته.
ولكــن لمــا كان من الغــد كانت المفاجــأة ،فقد
غــدا عليــه أصحابــه فــإذا هــو قائــم يصلّــي ،وقــد
اندملــت جراحاته ولم يبق لها أثــر_ال بل تغيّر حاله
إلى األحســن ،فإ ّن ذلك الشــخص الضعيف مصفرّ
اللــون ،قــد أصبــح وقــد اشــتدت قوتــه ،وانتصبــت

كلمــا يطــرّ الفجــر وتغــرّد األطيــار
نتمنّه يومك يهل يا ابن الوصي الكرار

يا هو الــذي عن ظهورك يا نفل ينســال

اوبيــه الخصم لب جبده امن القهر ينســال

يا يوم ســاحة بلدنه ابعســكرك تنضاف
او دار الحمه ابرحمه من رب السمه تنضاف

ما تطهر الكاع من رجــس العده او تنظاف
إال عليهــا دمه حــرب او صخر ينســال

لبّيك يا مهدي
جابر الكاظمي

أحرف ،لتعرف َّ
أن اإلمام المهدي Qذخيرة أيّ األنبياء:K
إنّي _ اُحبّك _ سيّدي _ ومخلصي

		

روحي _ ّ
وكل _ العالمين _ فداكا

أنا _ في _ شتاتٍ _ أستغيث _ ّ
فدلني
		

وامدد _ يديك _ وضمّني _ برداكا

قامته ،واحمرّ وجهه وعاد وكأنه ابن عشــرين سنة.
فعجب الناس من حاله وسألوه عن أمره فقال:
 إنّي لما عانيت الموت ولم يبق لي لســان اسألاهلل بــه ،كنــت اســأله بقلبــي ،واســتغيث بســيدي
وموالي صاحب الزمان.Q
فلمــا جنّ عليّ الليــل إذ بالدّار قد امتألت نوراً،
وإذا بموالي صاحب الزمان Qقد أمرّ يده الشريفة
على وجهي وقال لي:
 أخرج وكدّ على عيالك ،فقد عافاك اهلل.فأصبحت ببركته كما ترون.

ين�سال

(أبو اسعد)
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أموالي لوال وقعة الطف ماعدت
معالم دين اهلل وهي طوامسُ
لوال وصايا األولين لما اجترت
على السبط بالشهر الحرام العنايسُ
أحاطوا به يا حجّة اهلل ظامياً
وما فيهم إالّ الكفور الموالسُ
بغوا وبغوا ثارات بدر وبادروا
وفي قتل أوالد النبي تجاسسوا
ّلم الكثيفة تنجلي
متى ُظلَم الظ ِ
ويبسم دهري بعد إذ هوَ عابسُ
ويصبح سلطان الهدى وهو قاهر
عزيزاً وسلطان الضاللةِ خانسُ

مهدي بن راضي األعرجي

يا يوم ســيفك يغايــب عالكفر ينســال

ابحث
عن الكلمة الضائعة

حسن عبد األمير الظالمي

محمد حسن عبد

ال ت ـ ـ ـنـ ـ ــس ي ـ ـ ـ ـ ـ ــومَ الـ ـ ـ ــزهـ ـ ـ ــراء
يـ ـ ـب ـ ــن األطـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــار ال ـ ـن ـ ـج ـ ـبـ ــاء
خُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ
ـط شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــار
أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتَ مَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
لَ ـ ـبَّ ـ ـي ـ ـكَ يـ ــا م ـهــدي
نـنـتـظــر ســاعــة طـلـعـتــك ي ــا مــوعــود
يــا ي ــوم تظهر س ـيّــدي وال ـنــه اتـعــود
واألمـ ــل ب ــاهلل وب ـيــك أص ـبــح معقود
قائدنه انته واحنه يالمهدي اجنود
الب ــد م ـيــاديــن الـصـبــر إل ـهــا اح ــدود
بالصبر مهما ردن ــه نـبــذل مجهود
ي ـ ــا مَـ ـ ــن إسـ ـ ـمُ ـ ــك ف ـ ــي األس ـ ـمـ ــاء
ال ـ ـ ـصَّ ـ ـ ـب ـ ـ ـرُ يَـ ـ ـ ـ ُقـ ـ ـ ـضُّ األحـ ـ ـش ـ ــاء
خُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ
ـط شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــار
أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتَ مَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
لَ ـ ـبَّ ـ ـي ـ ـكَ يـ ــا م ـهــدي
وارواح إل ــك يـبــن الـحـســن نفديها
اب ـفــارغ صـبــر هالطّلعه منتظريها
واب ـط ـل ـع ـتــك ق ـســط وع ـ ــدل تمليها
هـ ــاي األرض جـ ــور وم ـظــالــم بيها
وثـ ـ ــارات ع ـنــدك م ــا أظـ ــن ناسيها
دن ـيــانــه سـيـفــك س ـيــدي ايـصـ ّفـيـهــا
والـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـمُ بـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ َّل األرجـ ـ ـ ـ ـ ــاء
األرضُ ب ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ّفَ األع ـ ـ ـ ـ ـ ــداء
خُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ
ـط شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــار
أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتَ مَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
لَ ـ ـبَّ ـ ـي ـ ـكَ يـ ــا م ـهــدي
نـ ـت ــأمّ ــل وظــلّــيــن ــه ن ـح ـســب أع ـ ــوام
حـ ــان ال ــوع ــد ي ـبــن األب ـ ــاة األكـ ــرام
ي ــا يـ ــوم ت ـظ ـهــر ي ــا مــن ــار اإلسـ ــام
كــابــدنــه م ــن ال ـص ـبــر ل ــوع ــه وآالم
وتمسح بسيفك كــل رم ــوز اإلج ــرام
وابطلعتك تحيي السّنن واألحـكــام
وَرَ َفـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـل ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّقَ لـ ـ ـ ــواء
نَ ـ ـ ــر َقـ ـ ـ ـبُ َطـ ـ ـلـ ـ ـعَـ ـ ـتَـ ـ ـكَ ال ـ ـ ـغَ ـ ـ ـرّاء
خُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ
ـط شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــار
أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتَ مَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
لَ ـ ـبَّ ـ ـي ـ ـكَ يـ ــا م ـهــدي
واحــن ــه ل ــك ي ـبــن األط ــاي ــب أن ـصــار
يالمهدي يومك حان والموعد صار
وان ـعــادت امــن الظلم نفس األدوار
العالم يصيح بصرخة االستنصار
يــا ضلع تــدري اتهشّم ابـبــاب الــدار
ال تـنـســه ثـ ــارك س ـيّــدي ع ـنــدك ثــار
يـ ـ ـ ـ ـ ــومَ شـ ـ ـ ـج ـ ـ ــونٍ يـ ـ ـ ـ ـ ــومَ ب ـ ـكـ ــاء
ـط األرزاء
والـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـعُ ي ـ ـ ـخـ ـ ـ ُ
خُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ
ـط شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــار
أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتَ مَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
لَ ـ ـبَّ ـ ـي ـ ـكَ يـ ــا م ـهــدي

أبوذيات مهدوية

إن كان حــب (محمــدٍ)
يــردي المحــبَّ فيعــدمُ
أو كان حبــك قاتلــي
فأنــا لــذاك مُســلّمُ

أسمرُ رماح أو قدود موائس
وبيض صفاح أم لحاظ نواعسُ
		
جاء فيها:
بمدح اإلمام القائم الخلفِ الذي
بمظهره تحيا الرسوم الدوارسُ
إمام له مما جهلنا حقيقة
وليس له فيما علمنا مجانسُ
ومعنى دقيق ج ََّل عن أ ْن تناله
يد الفكر أو تدنو إليه الهواجسُ
تساوى يقين الناس فيه ووهمهم
فأعظمهم علماً كمن هو حادسُ
له صفوة المجد الرفيع وصفوهُ
ومحض المعالي والفخار القدامسُ

 .2ويتحدث عن دولته المباركة وظهوره
النيّر Qفيقول:
سيجلو دجى الدين الحنيف بعزمةٍ
هي السيف ال ما اخلصتهُ المداعسُ
ويدركنا لطف اإلله بدولةٍ
تزول بها البلوى وتشفى النسائسُ
إماميّة مهدويّة أحمديّة
إذا نطقت لم يبقَ للكفر نابسُ
وميزان قسط يمحقُ الجور عدلها
للحق باخسُ
إذا نصبت لم يبقَ ِ

اخرج وكد على عيالك

مــوال مهدوي

مسجات مهدويــــــــــة

 .1مدح اإلمام المهدي:Q
قــال فــي قصيدة يمــدح اإلمــام المهديQ
مطلعها:

قصة قصرية

واشهر البتّارا
أَسـ ِـرج خيولَك
ِ
واجعل جهادكَ غايةً كي تَرتقي

حتى تَخوضَ مع الكُماةِ غِمارا
يــومـاً تُــاقــي الــواحــد القهّارا

هــو الشــيخ تــاج الديــن الحســن بــن راشــد
الحلــي ،عالــم فاضل وأديب شــاعر لــه مؤلفات
عديــد منهــا( :ارجــوزة فــي تاريــخ الملــوك
والخلفــاء) ،و(ارجــوزة فــي تاريــخ القاهــرة)،
وكتــاب (مصبــاح المهتدين في أصــول الدين)،
وله شعر كثير في مدح اإلمام المهدي Qوسائر
األئمة ،Kكان حياً سنة 830هـ.
شعره :له شعر رائع بمصاف شعراء الطبقة
األولــى ،جميــل الصــورة ،جزل اللفــظ ،عميق
المعنى ،توزّعت أغراضه في اإلمام المهديQ
إلى المحاور التالية:

الشيخ عبد الحسن بن راشد الحلي

الشيخ إبراهيم أبو شبع

لو ميت
يتم الثــار يبن الحســن لو ميت
حــزن لو متت ما للــروح لو ميت
عله الصاحت عدل يحسين لو ميت
لونّــك عدل مــا تخفــه عليّه
السيد عبد الصاحب الريحاني

برده
يبو صالح الســيفك كــوم برده
او كلب الشــيعي من اعداك برده
ترضه ايــروح دم احســين برده
متــى تنشــر الرايه الهاشــميّه

من رسائل الصغار لإلمامQ

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الى ســيدي ومــوالي اإلمام المهــدي عّجل اهلل فرجه الشــريف ،اللهم
اجعلنــا من أنصاره وأعوانه والمستشــهدين بين يديــه واآلخذين بثأر االئمة
 Kوبثــأر جدتــه فاطمــة الزهــراء Pوبثــأر جــده الحســين Qفــي أرض
كربالء ،وندعوا من اهلل بتعجيل فرج موالنا صاحب العصر والزمان.
دعــاء الفــرج اللهــم كن لوليك الحجة بن الحســن صلواتــك عليه وعلى
أبائــه في هذه الســاعة وفي كل ســاعة ولي ـاً وحافظا وقائداً وناصــراً ودليالً
وعينــا حتــى تســكنه أرضــك طوع ـاً وتمتعــه فيها طوي ـاً برحمتك يــا أرحم
الراحمين وصلى اهلل على محمد وآل محمد.
المنتظرة :هدى جبار جوعان
العمر 10 :سنوات

زاد االنتظـــــــــــــــــار
سبل الوصول إىل قلب اإلمامQ

الشيخ حبيب الكاظمي

ّ
إن مــن أفضل ســبل الوصول الى قلــب صاحب األمر_ Qوالذي قد يكــون أكثر تأثيراً،
أن يحمل اإلنســان هــمّ غيبة إمام زمانه
مــن األذكار واألوراد ،والزّيارات وما شــابه ذلك_ ْ
 ..Qفالذي يحمل هذا الهمّ ،سيسعى لرفع موجبات تكدّر اإلمام ،Qويبالغ في اإلحسان،
إن وجد المجال؛ لكي ّ
يخفف
ويبالغ في الثقافة ،ويبالغ في العبادة ،ويبالغ في الجهادْ ،
الهمّ والغمّ عن قلب وليه.Q

املهـــــــــــــــــــــديQ

يف الحديــــــــــــث

-

جاء في (غيبة الطو�سي) �ص 180ح� ،138أ ّن ر�سول اهلل Nقال:

(إ ّن المهدي من عترتي ،من أهل بيتي ،يخرج في آخر الزمان ،ينزل له من السماء قطرها ،وتخرج له األرض بذرها ،فيمأل
األرض عدالً وقسطاً كما مألها القوم ظلماً وجوراً).
-

جاء في (م�سند �أحمد) ج� 1ص� ،376أ ّن ر�سول اهلل Nقال:

(التنقضي األيام ،وال يذهب الدهر ،حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي ،اسمه يواطئ اسمي).

مفــــــــــــــــــاهيم
مهدويـــــة
�صاحب
مفردات وعبارات وردت يف �سجل ق�ضية الإمام الغائب عن الأنظار ,احلا�ضر يف العقيدة والوجدان,
ِ
الع�صر والزمان .نقدمها للقارئ الكرمي ,زيادة يف �إي�ضاح مالمح الق�ض ّية ,وتبيان ًا ملعامل طريق التمهيد للظهور
املهدوي املق ّد�س.

_ �آخر خارجة_
تصف الروايات الواردة عن أهل البيت Kقيام القائم اإلمام المهدي Qواستتباب حكمه وتمكّنه من حكم
األرض ،وتشير إلى آخر من يخرج عليه.
 ففي (تفســير العياشــي) عن أبي جعفر Qقال( :يقاتلون واهلل حتى يوحّد اهلل وال يشــرك به شــيئاً ،فبيناصاحب هذا األمر قد حكم ببعض االحكام وتكلّم ببعض السنن ،إذ خرجت خارجة من المسجد يريدون الخروج
عليه فيقول Qألصحابه:

مناسبــــــــات مهدوية
شهر رجب املرجَّب
 -10ســنة الظهــور :انتهــاء هطول مطر
السماء.
 -13وصــول توقيــع اإلمــام Qلوكيلــه
القاســم بن العالء يخبــره بوفاته بعد أربعين
يوماً من وصول التوقيع؟.
ليلــة  -16ســنة (256ه ــ) :علــم اإلمام
العســكري Qوهو في الحبس بقتل المهتدي
العبّاســي ،وإخباره Qلشــخص بأنَّه سيولد
له اإلمام المهدي.Q
 -26سنة ( 5للبعثة) وفيه:
 ليلــة المعــراج ،وفيهــا رأىالنب ـيّ Nظ ـ ّل القائم Qبعــد أ ْن أخبره اهلل
تعالــى بمــا يجري علــى ابنته وبعلهــا وولديها
مــن البــاء والقتــل ،ووعــد اهلل لــه Nبــأ ْن
ينصره بالقائم.Q
 رؤية النبيّ Nفي المعراج تمثالالقائــم Qوهــو كالكوكــب الدرّي بين ســائر
األئمّة.K
 رؤيــة النب ـيّ Nفــي المعــراجألنوار األئمّة Kعن يمين العرش مع اإلمام
المهدي Qفي ضحضاح من نور.
 رؤيــة النب ـيّ Nفــي المعــراجمكتــوب علــى ســاق العــرش اســم اإلمــام
المهدي Qيتألأل من بين أسماء األئمّة.K

قصَّة رائعة.
_ لقــاء محمّــد بن أبي الرواد الرواســي
باإلمــام المهــدي Qفــي مســجد صعصعــة
وســماعه دعــاء الحجّة Qفي رجــب( :اللّهمّ
يا ذا المنن السابقة.)...

 إخبــار اهلل تعالــى لنبيّــه فــيالمعــراج عــن خــروج المهــدي Qمــن ولــده
وذكر عالمات ذلك.
 ســماع النب ـيّ Nفــي المعــراجحيــن وصولــه إلــى حجــب النــور بعــد ســدرة
المنتهــى نــداء اهلل تعالى وإخبــاره بالمهدي
_ �سنة الظهور وفيها:
 Qمن ولده يعمر به األرض بالعدل.
إخبــار النبيّ Nأميــر المؤمنين Qعن
 -29ســنة (635هـ) :إخبار الرشيد بن
ميمون الواســطي أح ـدَ المؤمنين باســتجابة ولــده المهــدي Qوأنَّــه شــبيه موســى Qبن
دعائه وتوسله لخدمة المولى صاحب العصر عمران ،عليه جالبيب النور ،وســماع ثالثة
أصوات في رجب وبها يأتي الفرج.
والزمان.Q
_ م ـدَّة حكــم الســفياني وخروجــه فــي
رجب.
ومن �أحداث هذا ال�شهر �أي�ضاً:
_ مــن عالمــات الظهور آيــة في رجب،
_ سنة (120هـ) :خروج زيد بن عليJ
ـأن المهدي Qمن آل وجه يطلع في القمر ويد بارزة.
إلــى العراق وبشــارته بـ َّ
_ زيارة المشاهد الشريفة في رجب عن
محمّد.N
_ ســنة (788ه ــ) :حكايــة محمــود النائب الثالث الحسين بن روح.J
_ دعــاء في ك ّل يوم من رجب عن طريق
الناصبــي وكيفيــة اســتبصاره ببركــة موالنــا
النائــب الثانــي محمّــد بــن عثمــان Jعــن
صاحب العصر والزمان.Q
_ ســنة (1093ه ــ) :دعــاء لدفــع اإلمام المهدي.Q
_ دعاء آخر في رجب ،صدر عن الشيخ
الشــدائد ،علَّمــه اإلمــام المهدي Qللشــيخ
أبــي القاســم الحســين بــن روح Gوالتوسّــل
علي المكّي.
_ ســنة (1301هـ) :تشــرف الحــاجّ علي باإلمامين الجواد والهادي.L
البغــدادي بمالقــاة اإلمــام المهــدي Qفــي

املهــــــــــــــــــديQ

يف الصحـــــــــــــافة
 نشــرت صحيفــة (الشــروق) المصريــة فــي عددهــابتاريــخ  18ســبتمبر  .2011مقــاالً بعنوان( :ناصــر يناير) لكاتبه:
أحمــد الصــاوي ,وقد جاء في المقال ...( :لكن (ناصر الجديد)
ال يمكن أ ْن يكون شخصاً فردياً كـ (المهدي المنتظر).
 نشــرت صحيفــة (الريــاض) الســعودية فــي عددهــابتاريخ  .2010/10/18مقاالً تحت عنوان( :فلماذا أنت هناك؟)
لكاتبــه :د .علي بن حمد الخشــيبان .جاء فيــه ...( :لذلك عليهم
أ ْن ينتظروا المهدي والمسيح إلخراج اليهود من فلسطين).
 ونشــرت صحيفــة (حفر نيــوز) اإللكترونية الســعوديةفي عددها ب ــتأريخ  .2010/10/14مقاالً بعنوان (احمدي نجاد:
المهــدي المنتظــر والمســيح ســيأتيان قريباً لتحرير فلســطين).
وقــد جاء فيه( :ا ّن المهدي المنتظر Qســيأتي الى هنا وبرفقته
السيد المسيح).

انطلقــوا فتلحقوا بهم في التمارين ،فيأتونه بهم أســرى ليأمر بهــم فيذبحون ،وهي آخر خارجة تخرج على
قائم آل محمد.)N

ان:
هل تعلم؟ ّ
* االمام المهدي Qيشابه جدّه رسول اهلل Nفي اسمه وكنيته.
* االمــام المهــدي Qنصــب المراجــع العظــام نو ً
ّابــا عامين عنــه في عصــر الغيبة
الكبــرى ،حيث خــرج التوقيع منه (امّا الحوادث الواقعة فارجعــوا فيها إلى رواة حديثنا
فانّهم حجّتي عليكم وأنا حجة اهلل).
* ممن ادعى المهدوي المدعو محمد بن عبد اهلل ،وادعى ذلك في الصومال عام .1920
* عدد أنصار المهدي Qيساوي عدد المسلمين في معركة بدر (.)313

املخــــــــــــــــــلّص
يف األديان السماوية
 جاء في العهد القديم� ،سفر �إ�شعياء  /اال�صحاح  2في باب:ب�شارة ظهور المنجي:
( )2ويحدث في آخر األيام ،أ ّن جبل هيكل الربّ يصبح أسمى من كل الجبال ،ويعلو فوق ك ّل التالل ،فتتوافد إليه جميع األمم
( )3وتقبل شعوب كثيرة ...فيقضي بين األمم ويحكم بين الشعوب الكثيرة...
وال ترفع امّة على امّة سيفاً ،وال يتدربون على الحرب فيما بعد.
 وجاء في العهد الجديد  /انجيل م ّتى  /اال�صحاح ( )5في باب:الب�شارة بظهور المنجي �أي�ضاً:
( )3طوبى للمساكين ...أل ّن لهم ملكوت السماوات ( )4طوبى للحزانى ألنّهم يتعزّون ( )5طوبى للودعاء ألنّهم يرثون األرض.

